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21. srpen 
Ještě je dost Jičíňáků, kteří vzpomínají na 

polské tanky ve městě dne 21. srpna 1968. 

Jsou i pamětníci toho, jak opilý polský voják 

zastřelil 7. 9. dva jičínské občany. Je to 

přesně spočítané, bylo vystřeleno 74 nábojů.  

Tehdejší mocní svolali před pohřbem 

zástupce jičínských závodů a přikázali, 

hlavně aby vše proběhlo v klidu. Ani vlajky 

nesměly být. Pomníček na Letné měl být 

nenápadný. 

Padesát let po vstupu vojsk sešli se tu 

Jičíňáci opět. Jičínský starosta JUDr. Jan 

Malý připomněl události i životy 137 

občanů, kteří se stali obětí invaze. Dr. Vilém 

Hofman se vrátil k někdejšímu dokumentu 

Poučení z krizového vývoje. Řekl, že nyní 

máme jiné poučení. Rusko je mocnost, která 

se neštítí ničeho. Šéf polského 

velvyslanectví Jaroslaw Boleslaw 

STREJCZEK se omluvil pozůstalým.  

Pomníček byl obložen květinami. 

Upomínka byla decentní, je dobře, že lidé 

nezapomínají. Kdo chtěl, ten přišel. Nebylo 

zlých slov, nebylo k nim důvodů. Šlo o 

pietu. Ale i o poučení. Možná někdo 

porovnával si pro sebe, či v partě jičínskou 

Letnou a dění před pražským rozhlasem. 

Pískání na předsedu vlády versus věcná 

slova v Jičíně. Možná kladou si lidé otázky, 

jak je to s tou politikou. Nevyhneme se 

tomu, brzo budou volby. Není nám 

lhostejné, kdo bude sedět a rozhodovat na 

jičínské radnici. Která strana? Někdo klade 

si jinou otázku. Jaký člověk, jací lidé? 

Tomu obtížně se vyhneme. V roce 68 seděli 

v letadle do Moskvy lidé z jedné strany. Pak 

podepisovali. Pak se vrátili a zasedali.  

 

Hlasovali. Přijali pendrekový zákon. 

Rozhodovali o tom, jak mají soudit soudy. 

Koho zavřít. 

Zkusme si rozebrat, kolika stranami prošli 

někteří současní politici. Porovnejme některé 

jejich názory teď a docela nedávno. Není 

žádná legrace vybrat, volit, zvolit, máme-li 

konat zodpovědně. Zdali nebrat v potaz pro 

někoho banální, leč nejsilnější kritéria 

SLUŠNOST, CHARAKTER, MORÁLKA. 

 

Dokufest na dvorku 
Promítat, udělat si festival, může každý. 

V Jičíně chytly se toho Bára a Monika. 

Chcete-li ProVize z.s. Baševi o. p. s. 

poskytla onen dvorek v Židovské škole. Jak 

jednoduché. Dokonce byl i bar s úžasnou 

limonádou a hudba, to byl akordeon Tomáše. 

Program byl v podvečer a večer 17. a 18. 

srpna, vstupné dobrovolné. Tady je několik 

postřehů z pátku. 

Punkový syndrom. Mentálně postižení 

z Finska hrají punk. To je jejich život, jejich 

touha po slávě, rozpory, které mají všechny 

lidské party i potěšení z úspěchu.  Jejich 

kamarádi, kteří jim pomáhají ten život 

zvládat. Jednoduchý biják. Zkušebna, pár 

koncertů, trochu putování po Helsinkách. 

Jízda autem, kde své problémy rozebírají. 

Ale vždyť oni mají běžné lidské problémy. 

Psát deník znamená uvolnit svůj vztek. 

Láska je pěkná. Všichni chtějí lásku.  

Na dvorku pak diváci povídají své postřehy. 

Takový neformální rozbor. Každý najde svůj 

pohled a poví pro ostatní. 

Lebeda Jičín o. p. s. Aneb – jak se dělá 

divadlo s lidmi s postižením. Řekli – lebeda 

roste všude. Rozpíná se. Ta parta lidí, která 
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s postiženými hraje divadlo, pořádá tábory, 

vydala knihu. Klientovi uspořádali výstavu 

obrazů. Událost. Netouží po tom, aby byli 

někde jmenováni. Proto Lebeda, proto jen 

křestní jména. Nakonec se nemohli ani 

shodnout, jak dlouho fungují. Divadlo hrají 

dvanáct, možná čtrnáct roků. Nastudovali asi 

7 her. Mnohé hráli na mnohých místech, 

možná i mnohokrát. Spolupracují 

s Apropem. To už tak bývá, že stejní lidé tu i 

onde scházejí se k dobru věcí. 

Lebeda povídá historky vážné i nevážné. 3/4 

práce je nedivadelní. Při jejím konání je i 

práce pro asistenty postižených. Třeba když 

se hercovi před scénou chce čůrat. Taky se 

stává, že se hercům nechce zkoušet. Hrajou 

hry. Povídají si. Jsou přece kamarádi. 

Město. Lebeda vydala knihu, takhle se 

jmenuje. Dvě stovky výtisků. Zatím. 

Vytvořili postižení. Ale takhle to v editorialu 

napsané není. Jen křestní jména. 

Chodili po městě, přesněji po světě. Děti, 

ano Lebeda jim říká děti (5 až 28 let), 

povídali. Jim se nechce psát. Tak povídají, 

Lebeda nahazovala témata, nahrávala. Po 

cestě, i cestách hráli smyslové hry. Chodili 

poslepu. Bosi. Prošli mnohá zajímavá místa.  

Pak nastala ediční, či redakční práce. Výběr, 

převedení do psaných slov. Radnice, 

Cukrárna, Kostel, Hospoda, Náměstí, 

Obchod, Hasiči, Popeláři. Jsou nadpisy 

básní. Možná je správnější pojmenování 

Volná forma, těch dvoustránek. Ilustrace 

taky děti.  

Barevná i slovní nádhera. Radost pohledět. 

O spoustě věcí bohulibých, které se v Jičíně 

dějí, spousta lidí ani neví. Ani ti lidé, kteří 

by vědět měli, protože to patří k jejich práci. 

Ale to je jejich věc.  

 

Tomáš Mašek a špatně 

podložený klavír. 
Tomáš Mašek špatně se fotí. Jeho asi 

moderní vlasy, asi jmenují se kštice, 

zakrývají obličej. Ale hlavně, že je slyšet. A 

je vidět jeho nástroj. 

V sobotu 4. srpna v osm večer začal 

saxofonem. Pořad se jmenoval Prodloužené 

víkendy a různí muzikantové takhle hrávají 

každou prázdninovou sobotu ve Valdické 

bráně v Jičíně. Tomáš měl na to pěkně 

vyvedený plakát, kde je s motýlem. Ale ve 

bráně měl triko a kšandy. Za uchem 

zastrčenou bílou kytku. Ramínko od trika 

pořád mu padalo. Kdyby byl holka, bylo by 

to půvabné. Ale on byl Tomáš a byl tu kvůli 

muzice. Posluchačů přišlo hodně, protože to 

byli zejména přátelé z Lodžie. 

Někteří seděli na lavici, někteří na zemi. 

Někteří měli psy, někteří malé děti, které se 

půvabně tulily k maminkám. Zajímavé na 

tom bylo, že ve bráně konal se běžný letní 

sobotní večerní provoz. Tedy mezi Tomášem 

a diváky chodili nebo jezdili Jičíňáci i 

přespolní za svou zábavou. A tak ten život 

byl propojený s tou muzikou. Někteří se 

zarazili, někteří přidali. Někteří vhodili do 

přistaveného klobouku minci. Trochu to 

vypadalo jako za starých časů, kdy se platilo 

mýto. Součástí představení byly dlouhé nohy 

procházejících dívek, a tak bylo 

audiovizuální. 

Nejpoužívanějším nástrojem byl pro Tomáše 

klavír. Až po představení přiznal, že pod 

pedál dostal se kámen a byla omezená jeho 

funkce. Vsadím se, že většina posluchačů to 

nepoznala, ale Tomáš ano a trpěl, jak se 

posléze přiznal. 

Druhým nástrojem byl tedy klavír, na závěr 

akordeon. Ale na klavíru vyřádil se nejvíc. 

Dal si záležet, aby změna nástrojů probíhala 

plynule, za provozu. Jistě si všichni všimli, 

že pan muzikant neměl noty. Improvizoval. 

Ale možná si jen noty zapomněl. To je celý 

Tomáš. Pivo nezapomněl. 

Po představení tvrdil pan muzikant, že noty 

umí, ale je pomalu čte a tak je nenosí. Jeho 

hlavním nástrojem je kytara, ale na tu ve 

bráně nehrál. Z muziky ho nejvíc baví 

folklor. Vymýšlí jičínský kroj. Ale o tom 

zase někdy příště. 

 

Čistírna v Kacákově Lhotě. 
Když se loni divadelníkům v Kacákově 

Lhotě docela povedlo představení Blázinec 

v prvním poschodí, stoupla jim sebedůvěra. 

Hráli ho doma i v okolí celkem pětkrát. 

Přestala jim dokonce vadit místní rarita – 

sloup uprostřed jeviště. 

Letos se pustili do kusu náročnějšího. 

Čistírna Wolfganga Spiera a Pita Fischera je 
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taky veselohra, místy až ztřeštěná. Má šest 

dějství, náročnější scénografii, spoustu 

převleků a trvá déle než obvyklé dvě hodiny. 

Právě proto není to představení zájezdové. 

Za dobrým uměním ale jistě diváci z okolí 

rádi přijedou. Rádi přijedou, rádi si počkají. 

Pokud se třeba stane, že jeden z představitelů 

zmešká začátek divadla, jako tomu bylo 

v neděli 5. srpna. Sál místní hospody je 

útulný, nápoje pro čekající byly správně 

vychlazené. Hlavně, že se herec našel.  

Pěkně udělaný program přinesl 34 jmen lidí, 

kteří buď hráli, nebo se jinak na představení 

podíleli. Obec má 151 obyvatel. Každý pátý 

občan se nějak na představení podílel. Buď 

hrál, nebo scénu, či rekvizity připravoval. 

Když řekneme hrál, míníme tím slovem, či 

hudbou. Soubor má totiž i svůj orchestr. Ten 

se s potěšením uplatnil při závěrečném 

křepčení, děkovačce. Diváci odmítli opustit 

sál a spolu s herci na jevišti si ještě jednou 

zazpívali píseň, jejíž text zároveň 

s programem vyfasovali. Že při tom plné 

jeviště s i s krajtou téměř živou, náležitě 

řádilo, netřeba zdůrazňovat. 

Právě tenhle moment nejlépe ilustroval 

atmosféru. Radost z hraní, ze zábavy, která 

není prvoplánová, ani plytká. Která 

představuje i značnou práci. Vždyť dlouhé 

představení stihli nastudovat od dubna. Při 

tom připravit všechny rekvizity, včetně dvou 

funkčních praček se „živou“ krajtou uvnitř, 

zapnutých do křížem instalovaných zásuvek. 

Jest divadlo nejen zábavou pro jeviště a 

hlediště. Dává lidi dohromady. Díky. 

 

Petra a její obrázky 
Když přijela paní malířka Petra Albrechtová 

instalovat svoje obrazy do Galerie na 

Špejcharu v Bukvici, bylo vidět, že má 

všechno připravené. Nejen z hlediska toho, 

kam přijdou oleje a kam grafiky. Ona totiž 

své obrazy hned komentovala. Bylo zřejmé, 

jak má uvnitř sebe propojenou výtvarnou a 

duchovní stránku.  

Odpověď na dotaz, zda má své dílo předem 

promyšlené byla jednoznačná. „Ruka píše 

sama a já vytvářím to, co prožívám.“ 

Následně však ke každému svému dílu má 

vysvětlení. Není mlčenlivou malířkou. Ale 

není v tom ukecanost.  

Možná to souvisí s jejím povoláním. 

Navrhuje a prakticky provádí zeleň.  

Veřejnou i soukromou, tedy v zahradách u 

rodinných domků. Není pak neobvyklé, že 

v místech, kde dělá svou práci profesionální, 

získává inspiraci pro své malování a grafiky. 

Vystavené oleje jsou přírodní. Růžová na 

kvetoucích stromech zaujme tím, jak se řadí 

do linie klasiků, například těch z Vysočiny, 

jako byli Prucha, či Slavíček.  Paní Petra cítí 

potřebu vyjádřit se i k politickému dění, a 

tak pro venkovní prostor připravila si T G M 

a Václava Havla. Portréty jejich na pozadí 

vlajky. 

Grafik, tedy linoritů, je na výstavě nejvíc. 

Jedno i vícebarevných. Je tu ono duševno, 

chcete-li duchovno, ale i hravé obrázky, 

které mohou být pro potěšení na triku, či 

jinak symbolické. 

Přiznává paní malířka, že v poslední době ji 

těší magnetky. Má na jejich výrobu stroj, ale 

lícová strana je její dílo. Originální. 

Nebudeme prozrazovat, ke kterému obrázku 

patří tu vyslovená věta: „Klíčí semínko 

lásky, i když duše odchází.“ 

Výstava Petry Albrechtové byla v Galerii na 

Špejcharu v Bukvici v červenci a v srpnu. 

 

Natálka 
Když otvírala v sobotu 4. srpna Natálka 

Krzysztalowská v železnickém muzeu 

výstavu svých kreseb, měla bílou blůzu a 

bílou sukni. Protože k jemným kresbám se to 

hodí.  Pro teorii měla kurátora Pavla Šejna a 

ten měl zase modrou košili. 

Hlavně ale uměl hovořit o snových 

představách, o černobílých začátcích, do 

kterých malířka začala přidávat fialovou a 

modrou. Správně měli bychom hovořit o 

kreslířce, protože hlavním nástrojem Natálky 

je tužka a pastelky. Ty jenom decentně. Prý 

jako doplněk. 

Hodně vypovídají o umělkyni názvy 

obrázků. Tajemná přátelství, Sluneční hrob. 

Hned zase Samota u svíčky, či Zahrada snů. 

Mohly by to být nadpisy z dívčího deníku. 

Zprávy o jejím životě. Smíme-li být 

otevření, tedy nahlédnutí do intimity. A proč 

ne. Někdo si svůj deníček skrývá, jiný místo 

písma kreslí.  
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Logicky oblíbeným námětem jsou květiny. 

Rostliny mnoha druhů. Přidává je i ke 

kresbám architektury. Po straně, jako dekor 

barokních umělců. Její život provázejí 

obyčejné předměty. Hodiny, váza, svíčka. 

Pozor, svíčka prohnutá, teplem 

deformovaná. Čas na ní zapracoval. Lavička. 

Ale opuštěná. Tajemné psaní. Však vedle 

Ztracené psaní. Tolik příběhů! 

Pan kurátor je muzikant. Přinesl na zahájení 

ezoterickou hudbu. Směsici Japonskou. Kdo 

asi přinesl nápoj z máty?  

Bylo to sobotní setkání v starobylé budově 

muzea příjemné svou intimitou. Méně 

hlučné, tím víc procítěné. 

 

Čtení 
Meda Mládková – Můj úžasný život 

U Bruncvíka sejde se z Karlova mostu, dole 

jde se pořád dál, je tu větší uzavřený dvůr, 

sochy, sochy. Prohlížel jsem. Ke stolku před 

kavárnou sedla si dáma, číšník přinesl jí 

kávu. Byla v tom velká obřadnost. V těch 

hrníčcích, i v chování té dámy. 

Je to několik roků, už nevím kolik. Později 

jsem si uvědomil, že budovy a dvorec jsou 

Museum Kampa a ta dáma je Meda 

Mládková. Některé události nám starcům 

docházejí se zpožděním. Když to vyprávím 

své ženě, řekla mi: Kdybych tam byla, 

upozornila bych tě. 

Druhé setkání způsobila mi Iva v knihovně, 

když mi se znalostí svého království 

okamžitě přinesla knížku rozhovorů, které 

vedl s touhle obřadnou dámou Ondřej 

Kundra. Nejen otázky a odpovědí. Spousta 

citací, mnoho fotek. V nich dolistoval jsem 

se k českému malíři Františkovi Kupkovi. 

V Paříži, kde žil, často ho paní Meda 

navštěvovala. Vedla s ním řeči, 

přesvědčovala ho, aby ji prodal obrazy do 

její sbírky. 

Poslední návštěva byla krátce před smrtí. 

Ležel, koukal do stropu. Návštěvnice mu 

pověděla: „Pane Kupko, už brzy budete mít 

svoji velkou výstavu… „V dalším textu se 

paní Meda za tuto lež čtenářům omlouvá. 

„Chtěla jsem, aby z tohoto světa odcházel 

šťastný.“ 

Takhle v knížce představuje autorka další 

osobnosti. Jiřího Koláře, Václava Havla, 

Bohumila Hrabala.   

 

Ondřej Horák 
 píše mi v lidovkách každej tejden o jiné 

knížce. Pečlivě rozebírá, jak tvoří jiní a 

nešetří je. A najednou si čtu knížku, kterou 

jsem si vybral, protože byla tenká na cesty. 

Jmenuje se Nebožtík. Nadávám na autora a 

v půlce to nevydržím. Štve mě, jak hlavní 

hrdina žije. Pořádně si knížku prohlídnu. 

Autorem je Ondřej Horák. No počkám, jak 

to dopadne a pak povím víc. Literatura je 

úžasné dobrodružství, ve kterém o 

překvápko není nouze.  

Teď se koukám na portrét pána, u kterého je 

napsáno: Ondřej Horák – recenzent. Kulatej 

ksicht, trochu pleš, trochu knír. Žádná 

kravata, košile kostkovaná. Jakoby 

podmračený pohled. Nikomu nedá nic 

zadarmo. V článcích skáče od recenzované 

knížky k jiným autorům. Srovnává, kritizuje. 

Není to sranda, to jeho povolání. Dělá ho 

zajímavě, skoro řekl bych, že důkladně. 

Provokuje. To asi má, ne? 

Pomalu dočítám Horákovi toho jeho 

Nebožtíka a hned mě napadá, předložit mu 

ho k recenzi, neboť si nic jiného nezaslouží.  

Aniž by on věděl, že on to napsal. Jak se 

dívá na svoji knížku. S odstupem. Což 

samozřejmě nejde. Zdali my, lidi, tyhle 

odstupy umíme? Nakonec vždyť o tom ve 

své knize píše. Zase tu máme to 

dobrodružství, kterému se říká literatura. 

 

 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 

založeno roku 1998 
Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín, 

tel.: 493 523 492, 723 128 942 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny vznikly s laskavou pomocí 

města Jičína 
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A kdybych se měl vyjádřit já? Já, jako 

recenzent. Ne recenzent Horák. Protože 

Horáka bych neuměl. Tak chytrej nejsem, 

ani schopnej.  

Bejt recenzent. Recenzent proChor. Tak 

lidovou mluvou, jinak neumím, napsal bych, 

že tohle je knížka, která se dočítá. Hlavně ze 

zvědavosti, jak to s tím lemplem, pražským 

frajerem Štěpánem dopadne. Pak by mě 

napadlo, že chci vědět, jak moc je knížka 

autobiografická. Srovnat si Ondřeje se 

Štěpánem. Ondřeje Horáka znám z článků, 

když vedl kulturní rubriku v Lidovkách a 

z posledních recenzí. Taky bych se chtěl o 

Horákovi dozvědět víc životopisného. A co 

ještě beletristického napsal. Jestli napsal. 

Jistě by mě z toho vyplynulo, že Štěpán není 

Ondřej. Ale trochu. Jak moc? Tím dostávám 

se k obyčejné lidské zvědavosti. Tak dost!. 

 

Kousky z deníku 
 

21 07 2018 KaNiHu  

Nina je dospělá (6 let) – nosí podprsenku. 

Huberta (4 roky) to nezajímá, stačí mu kolo. 

V domovním bazénu vydržejí za neustálého 

ječení a stříkání dvě hodiny nepřetržitě. 

V kostele nám umějí vysvětlit základní věci 

z Bible. 

Do školy nepůjde zatím ani jeden. Který 

učitel by tam s nimi vydržel. I když Nina by 

ráda. 

Když se večer a ráno zubají, poví mi Hubert, 

ať mu nedávám moc pasty, že je dost drahá. 

Nina mi vysvětlí, že musí čistit hlavně 

čtyřku a pětku. 

Skluzavku z patrové postele jim zatím nikdo 

nepostavil. 

Myslím, že mají docela šťastné dětství.  

 

24 07 2018 Rozvážím 

Už v osm vedro. Brrr. Cestou k Železnici na 

silnici spadané špendlíky. Děda jim říkal 

mirabelky. Červené. jakoby tratoliště, které 

zbylo po šestašedesáté. Na náměstí sedím, 

civím. Blivno. 

 25 07 2018 Na farní zahradě  
pijeme sladké bublinky v červené petláhvi. 

Pan farář vypráví o jednání s památkáři. 

Jsem rád, že jsem to napsal takhle. Kdybych 

to napsal, jak on řekl, na faráře by se 

nehodilo. 

Líčí mi svou metodu čtení. Knížku 

naskenuje, čte na počítači tak má možnost 

znamenat si citáty a k nim své poznámky. 

má jich 36 000. Těch poznámek. To je práce 

farářova. Dovedu si představit, jak z nich 

připravuje kázání. Pak ještě do práce faráře 

patří dohadování s památkáři. No, lepší, než 

dohadování s církevním tajemníkem, jak 

bývalo za socialismu. 

Ptám se o jiném. Jak trávit zbývající čas, co 

mi zbývá, když nevím, kolik ho zbývá. 

„Buďte hodný sám na sebe.“  To mě zaráží. 

Co lidstvo? Nejsem zodpovědnej něco dělat 

pro společnost? Vysvětluje, že když budu 

hodnej na sebe, bude to i na společnost. To 

vypadá lákavě. 

Pak začne o Sozanském. Přinese knížku. Jiří 

Sozanský je sochař, který udělal před 

valdickou věznicí památník. Zabývá se 

věznicemi a vězni. Knížka je o Janu 

Zahradníčkovi. Ivanovi Jirousovi, Miladě 

Horákové, Závišovi Kalandrovi. A o 

Valdicích. Drsné čtení i prohlížení. 

Má ještě Sozanský takový projekt. Chystá 

výtvarné dílo, oslovil některé lidi, ať napíšou 

těm, co už jsou nahoře. On, Sozanský, pak ty 

dopisy do díla vkomponuje. Divím se, zda 

tohle se může. Ale když to říká farář…  

Dává mi dopis číst. Pan farář Josef Kordík 

píše českému básníku Ivanu Jirousovi, ať mu 

tam nahoře připraví nějaké dobré pití. Že to 

spolu roztočejí. 

Když vyfuním k zastávce Těšín, už se jede 

z kopce k Valdicům samospádem. Koukám 

na spadané červené mirabelky a neodvažuju 

se uvažovat, co mi opravdu připomínají. 

 
27 07 2018 Rozvážím 2 

Okruh velišský. Jakoby začarovaný. Dal by 

se autem, dal by se vůbec vypustit, ale na něj 

musím, i když s potížemi. Bolí nohy, blivno. 

Pro jistotu jedu už v sedm. Sluníčko nízko, 

zleva, zezadu.  

Někde už podmítnuto, jinde klasy stojí. Na 

krátkých stéblech. Nenarostlo, sucho. Jablek 

spousta. Na silnici sláma. Místy zrní 

popadané. 
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Na lavičce před poštou pozoruju Žlutou 

barvu Svatého Václava. Řadu soch ke 

kostelním dveřím. Jedeš – a ony Tě zdraví. 

Hlavní lavička je ale u kapličky na 

Velišském hřbetě. Hory mírně zamlžené. 

Nojo, dyť včera už Svatá Anna.  

Zpátky v Jičíně na ulici. Jičínský pan 

starosta Malý jmenuje, co jejich volební 

seskupení chystá nabídnout pro volby: 

Kasárna. Autobusové nádraží. Masarykovo 

divadlo.  

 

28 07 2018 Máme dítě 

Když mi ho Há popisovala, rozpažila ruce 

jako rybáři. Ale velmi málo. Žádná velká 

ryba, taková rybička. Má jedenapadesát 

centimetrů a jmenuje se Julie. Už ji začali 

říkat Julča a to se mi vůbec nelíbí. Dobře, 

má placatej nos, ale proč by se proto musela 

jmenovat Julča? Julinka se k ní docela hodí. 

Těch dětí rodí se teď tolik, že se pletou. 

Počítám, napočítal jsem tři generace. Nad 

fotkou J vzpomínáme na ty předcházející 

rozené generace a dost těžko se vybavuje 

naše tehdejší vnímání. Zdali tam byla 

estetika, kterou si uvědomujeme dnes, 

navzdory placatému nosu? Určitě tam byla ta 

patra bez výtahu, kterými jsme klusali 

s dnešní Julinčinou babičkou. Zatímco kočár 

osmipérák zůstal ve sklepě. Někde vedle byl 

náš pokus s pěstováním žampionů, který 

jsme si s Floriánem uvědomili, až když 

začaly lítat ty mušky. 

Julie žije sterilně ve vajíčku. To je ta taška, 

ve které se nosí miminka do auta i 

nákupního vozíku v Kauflandu. Náš miláček 

s placatým nosem. 

 
29 07 2018 Drtikol 

Knížka mi seslaná. Na dně hromádky 

zabalená v zeleném papíru. Vůbec nevím, 

kde se vzala. Půjčená? Věnovaná? Vrátit? 

Založit mezi významné knihy? 

Divně psaná. Ve druhé osobě jednotné. (Teď 

udělej něco neprofesionálního. Přejdi k ní 

…). Najednou tu vyprávění je střídáno 

teoretickými statěmi. Ano, o světle. Tak se 

knížka jmenuje: Jan Němec – Dějiny světla. 

Román o fotografovi Františku Drtikolovi. 

Nejen o něm. O lidech, které potkal. O 

výstavách, které viděl a své dívce. Vše 

okomentoval. Co to je za člověka, ten 

Váchal? 

O ženách. Do stránky 236 moc se mu s nimi 

nedařilo. Obyčejné rande, ale vždy tam 

nějaký zádrhel. Ale modelky. Toužil fotit 

ženu na kříži. Proč? Blasfémie?   

 

Polsko  
Poznámky z cest 10 07 až 15 07 2018. 

Dokončení 

 

SO  

Gdaňsk se povedl. Rekonstrukce zcela 

v původním duchu. Štíhlé vysoké domy 

s parádními historickými štíty. Proč štíhlé? 

Půda je a byla drahá, tak se staví do výšky. 

Převráceně. Dole bydlení, obchodní sklady 

nahoře. Přece je Gdaňsk hanzovní město.   

Nahoře ve štítě okénko, vystrčí se trám, na 

něj kladka a táhni. Pytel nebo kontejner se 

zbožím až nahoru, tam vylož. Pozor, tenhle 

nápad je i v mnohých starých domech u nás. 

Třeba v krušnohorské vsi Horní Blatná jsme 

ho viděli. 

Je Gdaňsk známý i jeřábem, kde horní část 

domu je přesazena nad řeku. Námořní loď 

zajede až pod něj a princip s kladkou je 

stejný. Tady ovšem jsou bedny se zbožím 

těžší a človíček by neutáhnul. Takže lidí 

několik. Zavřeli vězně do bubnu 

s vodorovnou osou, ti šlapali a systémem 

kladek roztáčel se jeřáb. Dvě směny na celý 

den od šestí do desíti v noci. Koumácké. Ve 

starých selských staveních u nás byl žentour.  

Tam byla osa svislá, uvázaný dobytek 

obcházel kruh a už se mlátilo. 

Na lavičce seděli dva sympaťáci, asi 

bezdomové. Docela pěkně zpívali, popíjeli 

kolu. Z obchodu vyšla prodavačka, vyhodila 

je. Smáli se a odešli. Bylo to zapotřebí?   

Zase – katedrála Panny Marie, Radnice 

s pěkně znějící zvonkohrou, i věznice. 

Věznice v městské bráně. Dole cely, nahoře 

se vyslýchalo.  Teď se lidi chodí dívat na 

pověšené okovy. 

Gdaňsk, Kdyně, Sopoty. V Sopotech vám 

ukážou hotel, kde byly ubytovaná Helena 

Vondráčková. Nebo Lucie Bílá? Naproti je 

dlouhatánské molo. Tohle si lidi pamatují 

víc, než že tu nedaleko je památník ve 

Westerplatte, protože tu byla 1. září 39 
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zahájena 2. světová válka. Z německé 

bitevní lodi vystřelili na polský muniční 

sklad.  Poláci se bránili a trvalo to 6 roku.  

Słowińský národní park je místo s písečnými 

dunami. Jsou vysoké až 40 metrů, neustále 

se přeskupují, jak jim vítr přikáže. Cesta 

mezi nimi jsou vyznačeny tyčemi, podobně 

jako je značení v Krkonoších. Když si ve 

fantazii změníte barvu písku za sníh, 

najednou vidíte cestu mezi Zlatým návrším a 

Lyžařskou boudou.  Jenomže tady z jedné 

strany jezero, z druhé moře.  Písek boří se 

víc než sníh. A nejlepší je bez bot. 

 

NE  

VERDE KOLOR GRUN, vysvětlila 

recepční. Zelený čtyřhvězdičkový hotel. 

První čtyři hvězdičky. Pozná se podle toho, 

že na chodbách je téměř tma a otvírání 

pokoje na kartu funguje tak po půl hodině. 

Koupelna je velká, luxusní a jsou tu takové 

pěkné malé flaštičky, na které se bojíme 

sáhnout. Asi šampon, nebo Novičok. 

Novičok je zvlášť prudký jed.  Tak jsme si 

ukradli jen mýdlo. 

Ráno otevřeli na snídani přesně v sedm, jak 

se na čtyři hvězdičky sluší. Akorát neměli 

nic nachystané a kromě nás byl tu autobus 

Švédů míšených s Japonci.  Nikdo se 

netlačil, akorát my Češi.  Fronta se zarazila u 

holky, která vyráběla palačinky.  Měla 

parádní oblečení se šátečkem, čepici, akorát 

palačinky neuměla.  Hned první se ji 

rozpadla. Když se nepovedla třetí, fronta jí 

přestala fandit a přesunula se k pečivu. To 

bylo ale kvůli čekání na palačinky vybrané. 

Když přinesli další, krásně čerstvě upečené, 

každý se spálil. Inu čtyři hvězdičky. 

Japonci seděli u stolků, usrkávali kávu a 

tvářili se mile japonsky. Kde vzali kávu 

nikdo nevěděl, u kafostroje byla taky fronta. 

Ale oni jsou ti Japončici takoví malí a se 

všude dostanou. Ostatně říká se, že Evropská 

kultura přišla z východu. 

Švédskojaponský autobus odjížděl dříve než 

náš.  

Konečně na ty zubry. Volyňský národní 

park. Velký zubr, neboli bizon, samec váží 

až 900 kilo.  Nejstarší dub v parku má 450 

roků. Divoké prase si nás nevšímalo, dokud 

mu paní strážkyně nepřinesla pečivo. A tak 

máme krásnou fotku prasete.  Vypadá skoro 

jako prase české, akorát že to z národního 

parku se usmívalo. 

Přes řeku Svinu tady nevede žádná most, 

protože je tak široká, že Poláci tolik peněz 

na přemostění nemají.  Tak obstarali přívoz 

(trajekt) a ten je zadara, protože na mostech 

se taky neplatí. Když jsme tu byli před 

čtyřiceti lety na poloostrově Usedom, byly 

děti malé a my chytřejší. Přijeli jsme 

vlakem, postavili stany a chodili k moři.  

Tam jsme postavili strandburg. To bejvala 

taková hrázka, aby se lidi schovali před 

větrem a nebyla jim zima. A Jandura se tam 

schoval, když na FKK bylo tolik nahatejch 

holek, že to fyziologicky nezvládnul. 

Dneska ty hrázky už nikdo nedělá, kupujou 

se takové zahrádky z látky. Ale pozor, 

Usedom patří k Německu, Svinoústí 

k Polsku.  

Sedíme na lavičce nad pláží, pozorujeme to 

úžasný hemžení a těšíme se na naší 

zahrádku. Tam nejsou žádné ToiToiky, jako 

tady na pláži. I když bychom se měli 

radovat, jak jsou i záchody mezinárodní. 

Kavárna jmenovala se Havana, kafe bylo 

poctivě velké. Je čas bilancovat.  Zájezdy 

určuje řidič a průvodka.  Oni nás vždycky 

vyložili kde bylo třeba, abychme nemuseli 

daleko pěšky. Řidič odjel zaparkovat a ve 

smluvenou dobu přijel a my jsme tam byli.  

Šlo o minuty a pořád se dařilo.  

Průvodka byla vlídná, děkovala, chválila.  

Rozpálila se akorát, když v Kosalinu 

chybělo k večeři deset slepičích noh a 

vypadalo to, že deset našich pracujících bude 

mít jen brambory a zelí. 

Což je taky zdravé. 

Poláci a my. Málo o sobě víme a je to škoda. 

O naší zemi píšou polští autoři. Viz 

například zajímavý pohled na Čechy a Česko 

Mariusze  Szczygiela.  Nazval ho Gottland. 

Mariusz Surosz napsal knížku Pepíci. Svou 

besedu nad knížkou uvedl vtipem. Když 

jedou Poláci k nám, zajímají se o to, kde se 

pije vodka, kde se slouží bohoslužby a kde 

se dá ukrást auto.  

Jistě, že není posláním cestovky až takto 

informovat. Ale Iva ukázala, že to jde a lidi 

to zajímá. Na poznávací zájezdy Interu se 

lidé s tímto zájmem hlásí. Takže proč třeba 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owi%C5%84ski_Park_Narodowy
https://www.kosmas.cz/autor/19898/mariusz-szczygiel/
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nepovědět o polské rodině, jejím životě a 

domácnosti?  

Zájezd měla průvodka pečlivě připravený 

věcně i jinak.  Slovo poznávací mělo přesně 

svůj význam. Dozvěděli jsme se o kultuře, o 

lidech, o průvodce.  Inspirovala nás k 

objevování, ke čtení, k pohledu na svět z 

jiné, nekomerční stránky. Četla o 

zajímavých lidech. I o dění. 

Ze Svinoústí jsme vyjeli ve čtyři, půlnoční 

metro jsme v Praze stihli akorát. 

Celá trasa měla 2 500 kilometrů. 

 

Příchovice 
Chalupa se 

 zvyky jako za starých časů: „Před chalupou 

je pařez, pod ním je klíč. Odemkneš si, klíč 

vrátíš. Pokoje jsou otevřené. V kuchyni 

spousta věcí, co komu zbylo. I ty můžeš 

nechat.“ Byl pokyn. Vůbec se se správcem 

neznáme. Spravuje chatu z Prahy pomocí 

moderní techniky. Telefon, internet. Důvěra, 

jaká přežívá ještě ze starých časů.  

SO 

Matička při silnici na Tanvald je pořád 

stejná. Mění se jen podle roční doby. Cumel 

v ruce miminka je dnes krásně pozlacený 

zásluhou sluníčka od jihu. I v zimě někdy 

bývá. Zásluhou ledového potahu. 

Zato Čáp se změnil. Postavili tu maják, aby 

Cimrman věděl kudy. Klasik je dneska 

všude, neboť je komerční. Komerčně 

přitažlivý. Čáp je hospoda, sjezdovka, 

maják. Taky je tu s celou výpravou, jenže 

hlavy členů jsou děravé. Když se šikovně 

postavíte, můžete být panem Svěrákem, či 

jiným z té pověstné výpravy na severní pól. 

Pokud vás má kdo vyfotit, stanete se jedním 

z těch blbečků a babička bude mít doma 

radost. 

Sjezdovka U Čápa funguje stále. Děti se dají 

vypustit na houpačky a pivo má hospoda 

vlastní výroby. Parkoviště je plné.  

Řada kopců začíná Kumburkem, pak je 

Bradlec, Tábor, Kozákov a to jsem ještě 

mnohé vynechal. Z Jičína na tu řadu 

koukáme od jihu, Z Příchovic ze severu. A 

jsou to pořád stejné kopce, akorát že 

v opačném pořadí. 

Směrem na Sluneční má každý strom, či 

stromek své jméno, dali jim ho děti. O 

některých ještě napsaly pohádku a ke 

stromku pověsily. Kniha pohádek v aleji. 

Vlastnoručních pohádek. 

Ta alej vede k parku. Tady skluzavky, 

houpačky, prolézačky, dokonce lanovka. 

Nejezdí nahoru, ale dolů. Zato je zdarma. 

Maminka by se jistě ráda taky svezla, ale 

každá lanovka neuveze každou maminku. 

Ale některá houpačka tátu a naproti mamku. 

Rodina je pohromadě a je sranda. Sranda 

zadara. 

Představte si, že na konci je taková velká 

skříň. Skříň – knihovna. Každý si může ke 

čtení vybrat co chce, nebo i z domova 

přinést, co už přečetl. Debatujeme, kolik dílů 

má Kája Mařík. Ten, kterého nám předčítal 

pan farář v hodinách náboženství. 

Legrace končí, přichází vzpomínka. Bylo to 

jednoho Silvestra, desítky let tomu. V době, 

kdy se ve slušných rodinách obkládaly 

obložené chlebíčky, potkali jsme cestou ke 

Sluneční lyžaře. Tedy měl lyže přes rameno, 

pořád mu padaly. Na zádech v batohu 

zvonily mu prázdné láhve. Žádná sranda, 

nohy ho moc nenesly, poněkud padal. Padal 

do sněhu, když jsme ho zvedli, jen kousek 

vydržel. Měli jsme iluzi, že křížový výslech 

se daří. Výsledky ne „nasluneční“. Takhle to 

řekl poněkud dohromady, poněkud 

blekotaje. 

Fajn, Sluneční je kousek. Na sluneční ho 

nechtěli. Protože ho neznali. Venku se 

začalo stmívat. Co s opilcem? Po 

beznadějném dohadování kýval na pár 

chalup pod kopcem. Vyrazili jsme. 

Zachráníme spoluobčana, dostaneme 

chlebíčky, možná svařák. 

Jenomže spoluobčan problémový.. 

Pokračováním záchranné akce bylo, že jeden 

jsme nesl jeho bágl, jeden jeho lyže, po 

kostrbaté cestě se jet nedalo, tak jsme ho 

strkali oba. To jsme se ještě těšili alespoň na 

chlebíčky, možná na zákusky. Dole 

v chalupách nadějně blikala okna.  

Až v poslední z nich našli jsme opilcovu 

manželku. Ta se tedy do něj pustila. 

Zbytečně. Silvestrovský turista spal. A my 

jsme na chlebíčky čekali a čekali.  

Cestou nahoru, to už byla tma tmoucí, 

povídali jsme si o horkém svařáku. 
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Příchovická hospůdka byla zavřená. Ale 

dnes ne. Dali jsme si pivo a bramboračku.  

 

NE 

Když nemá chalupa zázemí, je jen poloviční 

chalupou. Zázemí a výhled. Výhled přes 

půlku Čech. Jistě, přeháním. Ale skoro. 

Čtyři zelené roury odstavené. Kdysi na ně 

krávy vykuleně koukaly. Teď jim jsou ta 

vodní děla jedno. Sedí, tiše přežvykují. 

Přežvýkavci. Děla si teď v létě tiše rezaví. 

Kéž by tak na světě všechna děla. 

Kde se ve mně berou ta moudra? Sedím na 

schodech k bazénku. Dva schody jsou 

kamenné, třetí z pražců. Táta jim říkal švele. 

S čajem můžu sedět na třetím. Dva teď 

studené. Na těch budu pít kafe večer, kdy si 

teplo podrží. Fyzika v praxi. 

Ano, má chalupa svůj bazén. Břehy jsou 

obložený klacky, jak se likvidoval nálet. 

Všechno se dá využít. Nad jezírkem písková 

plážička. Jadran v Jizerských horách. Nápad. 

Nápad je to nejcennější.  

Na mši svaté v kostele u svatého Víta víc 

děvčat než kluků. Proč to? Hudbu 

obstarávají kytary v jejich rukou. Doprovod 

k litaniím zobcová flétna. Její hudba 

k mluvenému Jirkovu slovu zní úžasně. 

 Farář Jožka má nového kaplana Jirku. Třeba 

ho na faře, tedy Příchovické křižovatce 

zastoupí. Dnes je devatenáctá neděle 

v mezidobí. Slouží se v zeleném. Kázání 

zasvěceno Svatému Eliášovi. Eliáš si lehl a 

usnul. Uznal svou slabost. V únavě dělají se 

chyby. Ježíš: „Přestaňte mezi sebou reptat. 

Daleko ať je od vás všechna zatrpklost.“ 

Jožka v ohláškách pozval všechny na setkání 

mládeže. Sada přednášek, ale i her. 

Rokujeme kam. Há říká, že Bílou skálu 

nedá. 964 mnm. Tak vyrážíme na Bílou 

skálu. Mlčky. Vyhlížecí zastávky jsou finta, 

aby byl odpočinek. Jedena taková u dolení 

stanice vleku na Štěpánku. Vyndám lavičku, 

pozorujeme svah. Za mlada jezdili, tedy 

někdy v letech šedesátých, jsme tu postaru. 

Sjedu ten kopec, na který se vlastnonožně 

vydrápu. Teď tu malý vlíček. U lesa čerstvě 

natřené zelené jeho sloupky. Kde jsou ty 

časy. Ani moc nemluvíme. Už jsme si 

všechno řekli., za těch roků pětapadesát. 

Tedy skoro.  

Takže vyrážíme. Há řekne jen - Bílou skálu 

dneska nedám. Tak jdeme na Bílou skálu. 

Jen sami s klacky (nordic walking). Lavičku 

jsme tam nechali, i když… Když natírali 

sloupy, zbyla jim barva. Tak natřeli i 

lavičku. Čerstvá barva lepí. Přišel jsem na to, 

když lavička zůstala přilepená na mých 

kalhotách, které mám na cesty tak rád. 

U Turnovské slibuju Há, že už jen ani ne 

kilometr. Sekáč trávy mne podrazil, mluvil o 

dvou. Há zase svou frázi, že to dnes nedá, že 

je stará. Odmítá i borůvky na usmířenou. 

Mám podezření, že o natřené lavičce věděla, 

ale nepověděla.  

Ale na tu hromadu kamenů s křížem 

najednou vylezla rychleji než já. Nebudu 

mluvit o výhledu, ten se vnímá beze slov. 

Tenhle určitě. Sedíme, koukáme. Pak trojka 

lidí. Na takovéhle skály chodí kategorie, 

které si rozumí. Tak jmenuju kopce, které 

známe vidět z naší, Jičínské strany.  

Chytli se Jičína. Tam příbuzní a příbuzní 

příbuzných. Slyším jména Generál 

Kasalický, profesor Fingerland, rodina 

Mazáčkova. Vybavil se mi Lubor 

Vokrouhlický. Když byl malý Luborek na 

táboře v Příchovicích, nedostali jsme ho 

večer na hřbitov. A řval a řval, a řval. Teď je 

asi šedesátiletý lékař, šéf jičínské záchranky. 

Taky jejich příbuzný. 

Na Turnovské udělali nám palačinky a 

natočili Svijany. Na zdi byla státní vlajka, 

portrét T G M a pana Václava. Barmanku 

provokuju, že teď máme jiného prezidenta. 

„Záleží na tom, jak se kdo cejtí. Zeman není 

prezident, který by si zasloužil být vedle 

těchhle pánů.“  

 

PO    
Najednou není o čem psát. Že přijely dvě 

ženské, takže v naší čtyřčlenné výpravě 

sumou tři, je banál. Že najednou ve skupině 

mluví nejméně dvě, když se pije pivo tak tři, 

další banál 

Chata má bejt k tomu, aby se lidi potkali. 

Aby si povídali, tj. povídali něco 

zajímavého, něco si sdělili, dozvěděli. Co 

papá náš pes zajímavé není. Otravovat tím 

společnost mělo by bejt trestné. Nejlépe 

poslat na dřevo. Nejukecanějším dát 

nejtlustší špalky.   
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Knihy. Na chalupě u Kloknerů docela slušně 

vybavená knihovna. Historická. Poučně 

historická. Gennadij Fiš píše na straně 178: 

„Údernice si prohlížejí každou sříznutou 

lodyhu plevelu. Teď nastává předsedovi 

kolchozu horká chvíle.“ Kdo ví, co jsou, 

vlastně byly údernice? Co byl kolchoz? 

Píše se dnes jinak. Líp? Hůř? A co Alois 

Jirásek? Píše se stručněji, výstižněji. Jen my, 

někteří starci, občas nahlídneme třeba do 

Antala Staška (O ševci Matoušovi). Kvůli 

tomu poklidu, který odsud sálá. 

Pan docent. Živé pokračování Kloknerova 

ústavu. Emeritní šéf. Výzkumného a 

kontrolního ústavu hmot a konstrukcí 

stavebních. Trochu vypadá jako průkopník 

letectví Kašpar. Jenže tenkráte se nenosily 

takové kalhoty pod kolenem. Ale kníry ano. 

Placatou čepici nemá. 

Pan docent vypráví. On je ten, co v televizi 

říkají: „Rozhodne statik.“ Oni tam ty betony 

a jiné materiály zkoumají nejen když se 

staví, ale hlavně když je nějaký malér, když 

padají. Povodně, most spadne na vlak. Dost 

se zabývali a zabývají metrem. Ale třeba 

zkoumají, jestli vydrží ladírna pod 

Smetanovým divadlem. Tam se ladí housle a 

je to velmi hluboko, tedy zdivo vlhké. 

Velká práce byla při poslední povodni 

pražské. Lidé kvapně opouštěli byty, zdivo 

se bortilo. Na nějaký odběr vzorků a 

podrobné zkoumání nebyl čas. Nikdo 

nevěděl, co se může stát.  Nastoupil citlivý 

přístup, hlavně ale dlouholetá zkušenost. 

Obyvatelé domů chtěli alespoň chvilku, aby 

si mohli vzít doklady, cennosti, ale třeba i 

rodinné pamětihodnosti. Na nějaké 

televizory a podobné věci čas nebyl. 

Pan docent a jeho kolegové byli ti, kdož 

podepisovali těch dvacet minut povoleného 

přístupu. Třeba do bytu, jehož sousední stěna 

byla rozpadlá. Kdyby se něco stalo …  

Chválabohu nestalo. I o tomhle, o takovém 

vyprávění jsou večery na chatě.  

 

ÚT 

Vždyť můžu fotit z okna. Sudek i jiní to 

uměli, či umí. V sedm za okny takové ty 

bavlněné koule. Možná se jim říká kumuly. 

To je vono, tohle musím. Tohle vyfotím, tu 

bavlnu nad kopci Českého ráje. 

Když jsem se do okna vyložil v sedm třicet – 

prádelna. Bílé měkké. Plavat by se dalo. 

Kdyby se umělo. Focení mlhy je vyšší dívčí, 

to taky neumím. Vole, proChore. 

Naši předkové dobře věděli, že co můžeš 

udělat hned, udělej. Ve fotografii platí to 

tuplovaně. S dodatkem, že foť hned, pak 

můžeš znovu. Digitál umožní. I když při 

nezapomenutí, že bys neměl snímky plácat 

bez rozmyslu. 

Jizerka. Někdo říká Jizerská louka. Můžeš 

z auta přesednout na koloběžku. Elektrická 

se půjčuje za 500. Panečku. To je novinka. 

Jinak vše při starém. Procházka loukou je 

terapie. Pokud se i trochu vydrží mlčet.  

Chalupy zvenčí stejné. Každá druhá je 

hospoda. Ze sklárny je tělocvična. To se 

zvenčí nepozná. Na těch větších, honosných, 

jsou na střeše zvoničky. Proč? 

Jo, Hnojový dům není. Pamatuju ještě Gustu 

Ginzela. Horolezec. Taky se zabýval 

sestupem do kráterů. Jezdili po světě, psali o 

tom knížky. To tenkrát nebylo obvyklé, za 

socialismu. Z každé výpravy něco přivezl, 

v Hnojovém domě vystavil. Zejména věci 

indiánské. Myslím i skalpy. Soukromé 

muzeum tehdy ne obvyklé. Gustav jedinečný 

průvodce v něm. 

Vysvětloval takto vznik Hnojového domu: 

„Koupil jsem zaneřáděnou chalupu, plnou 

hnoje. Tak jsem do ní zavedl potok a voda 

hnůj vyplavila. Teď tu bydlím.“ Nojo, Gusta. 

Najednou chalupa vyhořela. Gusta umřel, 

někdo koupil spáleniště, nebo k němu jinak 

přišel, postavil jinou chalupu. Název 

Hnojový dům zmizel. Teď chodějí lidi okolo 

a nic nevědí. Většinou. My jdeme po cestě, 

odhadujeme, kdo nám poví, která chalupa je 

bývalý barák Gustava Ginzela. Znalce 

poznáme podle věku, podle oblečení, podle 

starého batohu. 

Ještě o požárech. Chlupy dřevěné, a tak 

nejsou, nebyly, ohně neobvyklé. Říká se, to 

víte, elektrika nebyla, svíčka nebo 

petrolejka, to je živý oheň. A pak se 

významně dodává, že kdo ví, jak to opravdu 

bylo. Tohle je místní folklor. 

Souš. Přehrada, nachytaná voda se pije 

někde v Jablonci. Hráz vysoká 25 metrů, 

poctivě z hlíny nasypaná. Žádná hospoda, 

žádné rekreační středisko. Zaparkuješ 
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kousek pod hrází, přijdeš, opřeš se o dřevěné 

zábradlí a zíráš na tu spoustu vody. Čisté. 

Takhle by to vypadalo i dole v krajině, 

kdybychme do tý vody, co z hor přiteče, 

nečůrali, či tam jiné věci nevypouštěli. 

Souš je tunelem propojená s Protrženou 

přehradou. Do tunelu se může dívat. Skrz 

mříž vidíš jakoby zrcátko. Není to zrcátko, je 

to konec tunelu.  

 

Týmák Lukáš 
Na Příchovické faře jsou dvě veliké 

místnosti. Vpravo pro kluky, vlevo pro 

holky. Kdo přijede, vynese si nahoru svůj 

spacák, vezme si molitanovou matraci a je 

ubytován. Pardon, dole se zapíše, 

příležitostně vhodí do sklenice obnos. 

Fara se jmenuje Křižovatka Příchovice 

Centrum života mládeže. Scházejí se tu 

křesťané mezi 14 a 22 lety. Přijet můžou i 

bezvěrci. Poslouchají dobré slovo, zpívají, 

hrají hry. Kdo chce, navštíví bohoslužby. 

V týdnu od 11. srpna koná se takové sekání. 

Asi 60 lidí. Někdy i daleko víc. 

Šéfem je farář Jožka, v pořadí už, tuším, třetí 

šéf. Všichni si tykají. Jožka má k disposici 

pro ty všechny úkoly čtyřčlenný pracovní 

tým. Kromě kultury obstarávají i úklid, i 

stravu, včetně nádobí. Škola života. Jeho 

členové jsou tedy týmáci.  Jeden z nich 

jmenuje se Lukáš. Sedíme na lavičce u fary, 

zakrývám notbuk před sluníčkem, aby byl 

čitelný. Lukáš vypráví, jak to chodí. 

Je z Boleslavi, odmaturoval, na rok nastoupil 

do týmu. Chce být knězem. Až skončí 

v týmu, nejdřív půjde do nultého ročníku do 

Olomouce, pak bude skládat přijímačky do 

kněžského semináře na Karlovu univerzitu.  

Tady pracuje za byt a stravu, a mzdu 

polovičního pastoračního asistenta. Hovoří o 

přednáškách i o volnočasových aktivitách.  

Jak se k téhle práci i svým kněžským 

ambicím dostal? 

Je z věřící rodiny, návštěvy kostela 

považoval za samozřejmost. Ale i život 

katolické komunity, cesty do Příchovic. Až 

mu Jožka nabídl práci v týmu. Sám o svém 

postoji mluví, že rostl ve víře. 

Ptám se na jeho dívku. On je sympatický 

kluk, nebyl by problém s některou chodit.  

Přiznává, že od třinácti let o vztahu 

přemýšlel. Ale když se rozhodl být knězem, 

bylo mu jasné, že jen přátelství. Příležitostí 

k chození by bylo, ale takto se rozhodl. 

Hovořím o pokušení. O vlajících vlasech, 

o měsíčních nocích. 

Být s kamarádkou sám se nebojí. Zná 

hranice, je zásadový člověk. Sám se svou 

povahou, kterou zná, je si jistý. 

Jeho víra je římskokatolická. Nebyl důvod 

hledat cestu jinde. Znovu se vrací ke 

kořenům v rodině. 

Jak se staví ke snahám ekumenickým?  

Hledat společně cestu je dobré. Ale náročné. 

Každý si svoje střeží. Je dobré udržovat 

vztahy mezi kněžími, či kazateli. Setkávat se 

na akcích pro děti. I skrze ekumenu se lidi 

můžou dostat k víře. 

Četba?  Beletrie? Nebo spíš studium nauk 

duchovních? 

Přiznává, že má rád duchovní literaturu. 

Životopisy svatých, či zajímavých lidí. 

Takové knížky si ráno rád přečte. Beletrii 

nemusí. Ostatně ani na ni nemá čas. 

Obyčejný život kamarádi, parta? 

I pivo s kamarády vypije. Na diskotéce byl 

jednou, příště už nemusí. Žádné pokušení 

nemá. U sebe ho nevnímá. Celý život je o 

odříkání, o ovládání svého těla. 

Okázalá zbožnost? Klečení na studených 

dlaždicích.  

Neznám. Neodsuzoval bych. Zbožnost by 

měla být vnitřní, opravdová. 

 

KaNiHu 
- Telefonem přišel klip. Hubert (4) se dívá 

s kamarádkou (ještě míň) z okna. K – Až 

budu velká, uvařím? H – ty uvaříš? Já budu 

lítat. Já skáču do vody placáka. K – hele 

Pavel.  Chvíli na sebe dívají. K Huberta 

obejme a políbí. H to zopakuje. K – Ty mě 

ňunáš. Oba se smějí. 

- Hubert a Nina na hřbitově. Pomáhají 

uklízet hrob. Babička a děda jim vysvětlují, 

kdo v hrobě leží. Nina řekne – Jak se na nás 

babička může z nebe dívat, když leží tady 

dole, pod tím kamenem? 

- Přišla fotka. Hu a Ni sedějí na zemi v dílně, 

každý má jednu vrtačku a špalík, vrtají si. 

Vrtačky jsou pravé, elektrické. 
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Jurta v jičínské oáze  pro malé i velké                                                                                      

harmonizační prostor 5 min. od centra                                                        

celoroční vzdělávací a relaxační aktivity 

 

 

pro nejmladší                                                                           

osamostatňování/zvykání a hlídání s terapeutickým přístupem, 

individuálně nebo ve skupině                                                            

lesní školka Ostružinka                                                             

pro děti od 2-7 let, docházka dle Vaší volby  

1–5 dní v týdnu od 7.45 – 16.15h.                                                                     

výpravy do přírody/na eko-statek s koňmi a domácími 

 zvířaty, angličtina hrou, individuální tvůrčí přístup, 

 podpora samostatnosti, spolupráce a respektu vůči sobě i druhým; 

spolupráce s hudebníky a výtvarníky                                                                               

lesní družina Ostružina                                                

 volnočasové aktivity pro školáky od 12 – 16.15h.                                                                                    

angličtina                                                                                        

výuka a doučování individuálně nebo ve skupině                                                                                   

relaxace a regenerace                                                                            

masáž shiatsu, holistická aroma masáž, 

 léčivé cvičení čchi-kung, meditace, aktivity na osobnostní rozvoj                                                    

poradenství pro psychosomatické a zdravotní problémy: 

 certifikované terapie EFT, Bachovy květové esence a  

aura-soma                                                                                      

pořádání akcí na oživování tradic                             

 pronájem jurty na ubytování a dětské oslavy                                                                                   

kontakt: Ostružno,o.p.s. – johanab@seznam.cz,                                                    

t.720 261 547 www.facebook.com/lesniskolkaostruzinka 
 

 


