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Hosty uvítala vlastnoručně upečeným chlebem a solí 

Petra se Zojkou a Jonáškem 

foto Pavel Baudiš 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 



Vydavatel knihy dolaďoval s účinkujícími, kteří všichni 
vystupovali zadarmo, průběh večera a mezitím se pokoušel 

potřást si packou s co největším počtem přátel. 

foto Pavel Baudiš 



foto Marcela Fraňková 

Takhle nějak jsme společně seděli naposledy v minulém 
tisíciletí ve sborovně Stavebky! 



foto Marcela Fraňková 

Švestičky z naší zahrádky vždycky potěší, 

ale hlavně je úžasné mít přátele, se kterými je na co zavzpomínat! 



foto Marcela Fraňková 

Vedle příprav na vystupování se finišuje i na zajištění občerstvení pro malé     
i velké hosty a vystupující – Petr otvírá obaly, Vláďa leští sklo a Lenka vedle 

příprav jídla také chystá svou malou tanečnici na vystoupení. 



foto Marcela Fraňková 

A právě tohle je především Lenčina práce! 



foto Marcela Fraňková 

Na přípravě této várky se podíleli Petra, Markéta, Míša a 
samozřejmě Jonáš se Zojkou a mou maličkostí (štrúdl) 

Kdo nepřišel, evidentně prohloupil… 



Vegetariánský koutek připravila paní Jana Ansorge 
(To jablíčko s mákem a mandlemi a kytičkou na mne nezbylo!) 

foto  Pavel Baudiš 



foto Marcela Fraňková 

Chvíli před šestou se nám hlediště už docela slušně zaplnilo… 



Poslední instrukce a jde se na to! 

foto Marcela Fraňková 



Přesně v 18.00 h spustila Šmikuranda úvodní písničku! 

foto Pavel Baudiš 



Víceúčelový sál městské knihovny se zaplnil tak, že slaboučká klimatizace 
brzy nestačila potřebě a Šmikuranda se nám pěkně zapotila! 

foto Tomáš Kábrt 



Malí tanečníci z Hadářku se svým milým vystoupením za doprovodu 
skvělé Šmikurandy nemohli nechat nikoho z přihlížejících chladným. 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



Sólo pro děvčata! 

foto Tomáš Kábrt 



Zasloužený potlesk vždycky potěší a vyvolá úsměvy na tvářích! 

foto Tomáš Kábrt 



Úvodní slovo pronesla ředitelka městské knihovny paní 
Marcela Fraňková. 

foto Tomáš Kábrt 



Amatérský vydavatel představuje autorku ilustrací – Violu Zoe Bílou. 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



Květiny od Zojčiny babičky. 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 

Viola Zoe Bílá 
a 

kousek její práce… 

Tatínek na louce 
Viola Zoe Bílá 

kresba pastelkami, 2013 

 



S květinami nám to sluší... ale nejenom nám! 

foto Tomáš Kábrt 



Největší zásluhu na kráse naší knihy má grafička Kazi Štelzigová! 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková Kazi Štelzigová a kousek její práce… 



Na bezchybné řemeslné zpracování dohlížela v Integrafu Simona Bohuslavová! 

foto Tomáš Kábrt 



U zrodu tvaru knížky stála také spisovatelka a historička Věra 
Vlčková, která nám kromě cenných rad napsala i milé úvodní 

slovo. A přinesla nám dárek – svoji novou knihu pohádek! 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 



Protože Alda radši zašel na vínko, přiznal se místo něj i Jonáš 
ke svému podílu na naší knížce, když už převlečený do 

koncertního úboru nastoupil k zahájení další části programu. 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



Písní slavných Beatles Let It Be uvedl Jonáš oba naše recitátory. 

foto Tomáš Kábrt 



Úžasný hlas Jirky Kánského vdechl Aldovým básním   
další rozměr, ba přímo život! 

foto Tomáš Kábrt 



Také Věra Vlčková ukázala, že ze své kariéry učitelky historie, 
jazyků a literatury má projev před nastoupenou jednotkou 

pořád v malíčku. 

foto Pavel Baudiš 



Přednes Aldových textů oběma recitátory sledoval soustředěně celý sál. 

foto Tomáš Kábrt 



Jonáš se speciálně na dnešní večer naučil píseň While My Guitar Gently 
Weeps, aby překvapil maminku, dědu a babičku a samozřejmě potěšil 

všechny posluchače touto krásnou melodií. 

foto Tomáš Kábrt 



Jonáškovo pískání si užívali i přednášející... 

foto Tomáš Kábrt 



... kteří hudební předěly využili nejenom k osvěžení          
a nabrání sil, ale také ke krátké poradě. 

foto Tomáš Kábrt 



foto Pavel Baudiš 



foto Tomáš Kábrt 



Závěrečný potlesk si všichni tři za své vystoupení určitě 
zasloužili! 

foto Tomáš Kábrt 



A pak už do světel ramp nastoupili Pavlína a Pepa Rudolfovi, aby 
nám všem dali nahlédnout do atmosféry let, kdy světu vládl swing, 

do doby Nat King Cola, Elly Fitzgerald či Franka Sinatry... 

foto Tomáš Kábrt 



Pavlína nechala rozeznít svůj hlas nejen v originálních textech, ale 
také ve svých vlastních českých verzích těchto slavných evergreenů. 

foto Tomáš Kábrt 



Takovouhle 
jazzovou 
kytaru už 

dlouho nikdo 
v Kostelci 
neslyšel a 

nejspíš zase 
dlouho 

neuslyší! foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



Klid, radost a pohoda... prostě jazz! 

foto Tomáš Kábrt 



Oba muzikanti si potlesk, poděkování i kytku určitě víc než 
zasloužili! 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 



Příchod Markéty a Petra se skleničkami a sektem předznamenal, že 
je před námi onen důležitý okamžik, v němž bude naše nádherná 

kniha přijata mezi ostatní... 

foto Tomáš Kábrt 



Paní Marcela přizvala ke slavnostnímu aktu kmotry a současně největší 
sponzory knihy: 

Jarmilu a Pavla Baudišovy, Ivanu a Františka Zdařilovy a Petru Bílou 

foto Tomáš Kábrt 



A jako první popřála naší knize hodně úspěchů u čtenářů. 

foto Tomáš Kábrt 



Jan Křtitel to prý dělal jinak, ale hlavu mi snad za to 
nikdo neusekne. 

foto Tomáš Kábrt 



Teď si na to, aby se naše knížka líbila, pořádně 
přiťuknout, pronést několik přání a... 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 
… přiložit sklenku ke rtům! 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 

Příště musí mít nejpozději v tomto okamžiku nalito i hosté v publiku! 



foto Marcela Fraňková 

A je to! ☺ 



A teď hurá se skvělou Šmikurandou zpátky ke kořenům! 

foto Tomáš Kábrt 



A něco dárků pro autory! Tady první pomoc a další dárečky od 
tiskárny Integraf s.r.o., Náchod, která vytiskla přes šest 

metrických centů našeho Větru... 

foto Tomáš Kábrt 



Za čtyřlístek pro štěstí je pusa na tvář málo! A to jsme ještě dostali láhev 
švestkové medicíny či několik lahví velmi kvalitního vína, což ovšem nestačil 

zvídavý objektiv fotoaparátu zachytit... 

foto Tomáš Kábrt 



A zatímco Šmikuranda plnila sálek a uši hostů krásnými lidovými písničkami, hned 
vedle si mohl každý koupit knihu a vyjádřit se do Pamětní knihy (kapelnice Městské 

dechové hudby Hanka Řezníčková) nebo se zapojit do likvidace připraveného 
občerstvení!  

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 

Prodej knih vzal do ruky Jonáš a všem zájemcům o knihy to pěkně spočítal. 
A ještě zápis do Pamětní knihy  - Mirka... 



foto Marcela Fraňková 

…a Jirka 



Tak co jim 
tam 

napíšeme
? 

foto Pavel Baudiš 

…a Blanka 



Naše kniha bude k zapůjčení v knihovnách v Červeném Kostelci, České Skalici             
(u stolku paní knihovnice Helena Skořepová), v Náchodě, Hradci Králové, Olomouci   

a dokonce i v Praze. Jinak se rozběhla nejenom po Čechách a Moravě, ale dva kousky 
zaletěly až do Kanady k Huronskému jezeru. 

foto Tomáš Kábrt 



Alda mě v tom (jako vždycky) nechal samotného... 

foto Tomáš Kábrt 



... ale zase se na něj nesmálo tolik krásných žen jako na mne!                                                         
(Na mě zase nezbyl štrúdl a další dobroty...) 

foto Tomáš Kábrt 



foto Marcela Fraňková 

Fotograf  a redaktor Červenokosteleckého zpravodaje Tomáš se loučí a ani si 
nestihnul nechat podepsat knihu… 



Na pomoc s podepisováním mi přišla Zojka. 

foto Pavel Baudiš 



foto Marcela Fraňková 

Zatímco pilně podepisuji a Šmikuranda statečně pracuje v potu tváře 
na dobré náladě, Helena, Zuzana a Zojka se chechtají a… 



foto Marcela Fraňková 

… a hosté si zaplaťpánbů dopřávají hudby, odpočinku, občerstvení a... 



foto Marcela Fraňková 

...a také popovídání, které nám v naší zrychlující se době tak chybí. 



foto Marcela Fraňková 

Bez Jarmily a Pavla by knížka ani dnešní mejdan nejspíš nikdy nebyly… 



O vydání knihy Aldových blábolů jsme spolu tzv. akademicky mluvili už dávno 
v minulém století! 

foto Pavel Baudiš 



foto Marcela Fraňková 

Malá beseda nad originálním obrázkem… 



foto Marcela Fraňková 



foto Marcela Fraňková 

Bože, jak se píše velké j? 



foto Marcela Fraňková 

S Ditou jsme zavzpomínali, jak jsme kdysi brázdili Korsiku na kolech      
a dali řeč také o její nové lesní škole, kterou letos začala provozovat… 



foto Marcela Fraňková 



Tak zase 
někdy 

nashledanou! foto Pavel Baudiš 



Naši milí přátelé - čtenáři, kéž naši knihu budete brát do rukou dlouhá léta 
nejenom v okamžicích krásných, ale ať Vám je přítelem i ve chvílích 

smutnějších a ať Vám dodá síly ve chvílích těžkých, 
přeje za autory knihy ... A VÍTR CHYTIT ZA PAČESY  Váš Aleš Bílý 

foto Tomáš Kábrt 


