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Procesí na Loretu 
Člověk má vousy krátké, vlasy krátké, vestičku s mnoha kapsami, v ní věci potřebné, na krku tři flétny pověšené, na nohou 
takový zvláštní obojek s rolničkami. Jde - zní. Hlubokým barytónem zpívá litanie, ostatní odpovídají. Někteří hlasem, jiní 
mají nástroje. I housle, i trombon, i loutnu, která má 19 strun a pěknou loutnistku. Ten člověk má ještě dva ruksaky a v nich 
další flétny a jiné věci, třeba barokní noty. Jmenuje se Michal. I do kopce, který vede mezi Veliší a Podhradím zpívají. I při 
prudkém stoupání k Loretě. Aby ti muzikanti správně hráli, má jeden z nich, ten první, kolíčky na prádlo na svém ruksaku 
připevněné noty. Noty jsou veliké, jistě na kopírce zvětšené, aby všichni viděli. Někdo možná i pomyslí si všelicos o těch 
bláznech, prší a oni zpívají dál.  
Ten průvod, který dost se rozrostl, jmenuje se procesí, konal se v sobotu třiadvacátého července, protože je Maří Magdaleny, 
a to  na Loretu vždycky procesí chodívalo. Chodí zase, protože svazek obcí Mariánská zahrada  tradice obnovuje. Podaří-li 
se, obnoví i jiné věci. 
Loreta má válcovou klenbu, žádné funkční okno. Je tu šero, svítí jen pár svíček a jedna plynová lucerna. Pan farář Kordík 
musí až k ní blízko, aby mohl přečíst z Písma. Pak legračně říká, že má špatnou paměť, abychom mu připomněli, kdyby 
zapomněl říct to, co chtěl říct Nezapomněl nic. Mluvil o potřebě zachování a vytváření tradic a o potřebě úsměvu. Že bychom 
se měli víc smát a usmívat. I když to říkal i trochu o náboženství, říkal to hlavně obecně, pro nás pro všechny. Říkal to 
pravdivě.  
Kdo chtěl, mohl si vylézt na plochou plechovou střechu Lorety a kochat se. Pravda, do dvou směrů už stromy okolo dávno 
přerostly stavbu. Ale stejně byl výhled úžasný, protože místo je  magické. Průseky, které sem jdou, dělají kříž a Jaromír 
Gottlieb by vysvětlil, jak magický je to kříž. 
Dole mezi tím shromáždil ten Michal své lidi. Jmenuje se Pospíšil a je kapelník muziky Rittorenllo a šéf muzikantské dílny, 
která si na Valdštejně listuje barokními zpěvníky a podle nich tu starou muziku zpívá a hraje. Ten letní lesní seminář jmenuje 
se Holla Hollan, protože zpívá taky za zpěvníku Václava Karla Hollana - Rovenského. Michal o něm mluvil a říkal taky, že 
byl nebojsa a poustevník a dobrodruh. To bylo právě to pěkné, že ke každé muzice něco pověděl. Tak by se ten život měl žít. 
Povídat si a zpívat a se usmívat. A lidi se usmívali, bylo tam s tou muzikou pěkně.  
Už jenou povím, jak ten Michal je zajímavej blázen. Před sebou v trávě měl hromadu not a nástrojů a v nich vždycky 
zahrabal a něco vylovil a podle toho se  zpívalo, nebo na to hrál. To jsem zas viděl člověka posedlého muzikou, jak to 
prožívá, pěkně o tom mluví a strhává další lidi ke zpívání, hraní, nebo jen tak broukání. Jedna písnička byla třeba 
desetimetrová. Napsaná na pruhu látky, který každý zpěvák kousek odmotal a poslal dál, a lidi udělali muzikální řadu skoro 
okolo celé Lorety. Říkám - blázen. A co lidí tím nakazil. 
 
Divadlo další 
Na pozvánce k představení CIRKUS do jičínského K klubu je dole napsáno: Pomoc s vozíčky zajištěna. Připraven byl 
schodolez. Na konci školního, tedy i kroužkového roku předvedl se dramatický kroužek organizovaný pro lidi, kteří nemůžou 
všechno to co my. Pardon, přátelé, to nebylo pěkně řečeno. Můžou mnohé, téměř vše, jen někdy trochu jinak. Po svém. A kde 
je řečeno, že to jejich konání je v něčem nedokonalejší, než naše? 
Můžou dělat divadlo a dělají ho dobře. Představení Cirkus byla řada scének na principu černého divadla. Kdy bylo naposledy 
v Jičíně černé divadlo? Vidíte. Dík, režisérko Aničko Sedláčková, dík Kubo a Honzo za muziku, dík vám všem, hercům i 
asistentům.  Povedlo se. 
 
Kvapaliny.  
Galerie v jičínském zámku se opět uchýlila od tradičního vystavování obrazů a plastik, které podle některých jen do galerie 
patří. Už dlouhodobě a programově otvírá pohledy i trochu jinam. Ale – co je vlastně umění? kde jsou jeho hranice?  
Kapaliny? Řekneme fyzika, chemie. A začneme vzpomínat na vzorce, vlastnosti, zákony, které často znamenaly jen slova.  
Bez praktického dopadu. Bez konkrétní představy. Bez představy o tom, co všechno hmota v kapalném skupenství umí. A že 
by tady byly i prvky estetické? Co může Archimedův zákon nabízet pěkného? 
Ve velkém prostoru galerie jsou kladiny, na každé několik sad jakoby velkých zkumavek. Otáčivě upevněné. V každé nějaká 
kapalina a cosi. Možno zatočit. A teď se s těmi věcmi cosi děje. vlní se, kroutí, přelévají … . Radost pohledět. A na papírku 
je tam pro toho, kdo má trpělivost, vysvětlené proč. To jsou ty fyzikální zákony. V praxi a v estetice.  
 
Jičín – ek. 
Galerie Jandan, která sídlí v novogotickém domě na náměstí, dokázala v sobotu 16. 7., že je platnou a užitečnou součástí 
jičínské kulturní scény. Její festivál-ek byl nabitý programem, měl krásný plakátek, který sám byl výtvarným dílem, bohužel, 
nedostatečnou propagací. Je už dáno, že aktivní kumštýři umí ve svém oboru – a poněkud podcení ty věci organizační. Takže 
příště. 



V podtitulu bylo napsáno: ZOO – duchovně – hudební festival. Od všeho trochu, záběr veliký. Zvířátka, které městské děti 
nevidí, muzika zpívaná i hraná mnoha žánrů, divadlo, módní přehlídka i přednáška o bylinách … . Dílnička OS kapička a 
další.  Skoro by se chtělo říci, že záběr až poněkud přes míru. Ale jde o první ročník.  
Potěšitelné je, že setkání mělo svůj duchovní rozměr. Nejen proto, že část programu odehrávala se u Svatého Ignáce. Milá je  
i skutečnost, že se nezapomnělo na děti. Že konání znovu pomohlo objevit, jak příjemným místem Jičína je Malý rynek 
(Náměstí Svobody).  
Pravda, asi se nepodařilo všechno tak, jak by si pořadatelé – Jana Terlecká s přáteli - přáli. Však Jičínské léto má dobré 
pokračování.  
 
Žluté překvapení.  
Zajisté byla premiéra Žluté lsti nejvíce očekávaným bodem festivalu Mezi patry, kterým agentura Nahoru – Dolů zahájila 
prázdniny v Jičíně. Pan režisér a autor textu Josef Lédl  vsadil na mimotextové efekty, kterými svou detektivní parodii 
obohatil. Zdálo by se, že stísněný prostor Valdické brány skýtá divadlu omezené možnosti. Nikoli. Stále je co objevovat. Čím 
překvapit. Nebývá obvyklé, aby se na scénu snesl parašutista. Pan Vavřina přežil. Ale nejde jen o efekt, který by někdo mohl 
řadit k laciným. Filmové šoty typu někdejšího žurnálu, hlavně ale působivá a dobře vybraná hudba obohatila představení. 
Ukázaly, že Závěsné divadlo umí a že věž je úžasným prostorem i pro divadlo.  
 
Šestý starohradský 
V pátek 29. července v šest navečer přišel na nádvoří starohradského zámku Alfréd Strejček v šortkách a řekl, že manželé 
Netíkovi svou výstavu odřekli. Pouhý den předem. Všichni se zlobili nad tou neseriózností. Asi to byla jediná kaňka nad 
průběhem 6. zámeckého hudebně – literárního festivalu ve Starých Hradech. Ta, za kterou pořadatelé nemohou. Lidé si šli 
prohlížet výstavy, které už byly otevřeny, nebo na pivo. 
Za hodinu přinesl Jaroslav Krček takový podivný nástroj, který se dává na klín a zapíná popruhem okolo stehen. Chtěl naučit 
lidi píseň Široké hluboké a Dobrů noc. Nemusel. Lidi už tu píseň uměli. Prostě do Hradů chodí lidé muzikální. Pak se do 
křesla ozdobeného pěknými kytkami posadil český kytarista a skladatel Štěpán Rak a pan Krček mávnul tím nástrojem a 
nádvoří zámku zas jednou ukázalo, jaká je jeho akustika. Štěpán Rak si sundal brejle a to se vždycky dělá, když … , tak 
začaly oslavy šedesátin. Myslím, že nejen oslavenec si uvědomil, jak je to velkolepé.  
Hosté – gratulanti hráli, zpívali, mluvili slova klasiků i svá. Pak dávali dary rozličné a líbali kytaristu. Na závěr přišel 
jednovaječný bratr Rak Vladimír, ale před tím druhá půlka vejcete odešla. Vladimír hrál na kytaru, která se tam náhodou 
našla, píseň o Šumavě. Pak se vrátil Štěpán a podíval se, jestli mu Vladimír s tou kytarou něco neudělal.  
Alfréd Strejček (černé kalhoty, černá košile) to všem vysvětlil, jakož i pěkně uváděl všechny gratulanty, protože nikdo, tím 
méně jubilant, nevěděl, kdo přijde: … Hana Kofránková – režisérka a recitátorka, Jiří Hlaváč – klarinetista, Otakar Brousek – 
herec, Jaroslav Krček – věnoval Štěpánovi panáčka vyřezaného ze 3 druhů dřev, Hana Maciuchová – herečka, Štěpán Matěj 
Rak – syn a kytarista, Jaroslav Svěcený – hrál na Stradivárky z roku 1707 a další. 
Byl to jen jeden kousek čtyřdenního úžasného setkání. Už za tmy jel jsem domů a vonělo pole s obilím.  
 
Heberovi třígeneračně 
Pokud někdo považoval výstavu manželů Kalouskových v Železnici za raritu (oba manželé jsou výtvarníci), tak hned 
následující výstava je raritou větší. Sešli se tu Petr Heber, jeho dcera Patricie a jeho vnučka Dominika. Petr se narodil 1942, u 
dam se věk neuvádí.  
Výstava v železnickém muzeu se jmenuje ŠTĚTCEM – DLÁTEM – OHNĚM.  Znamená to, že Petr svařuje, nebo jinak 
montuje všelijaká hejblata, která na smetišti vyhrabe, nebo mu někdo přinese. Když hejblata dojdou, spojuje různě tvarovaná 
železa a libuje si v křivkách, které vzniknou. Nebo se pustí  dlátem do dřeva a tomu výtvarníci říkají dřevořezby. Aby ty 
někdy drsné, někdy tmavé objekty dostaly optimistický nádech, dělá k nim Patricie jemné obrázky květin. Takové trochu 
snové, hodně ženské, jemné. Dominika maluje o svém dětském světě. Ale už si trochu troufá i na abstrakci. Jedna rodina – a 
jak je svět každého jiný. A jak to spolu pěkně harmonuje. 
 
Ze zápisníku: 
- Jaký to rozdíl: Konec školního roku s parádou provedený na klíč na jičínském náměstí a benefice ve velišské škole. Na 
jičínském rynku profesionálové s profesionálním, tedy unuděným duchem. Na Veliši žáci školy, přátelé. Ano, i „pražští 
umělci“. Ale ti přijeli za benzín, nebo někdy ani za něj ne. Bylo to vidět i v tom, jak návštěvníci baví.  
- Neúnavný pedantický pečlivý sběratel pohlednic a znalec kraje a jeho historie, Karel Čermák, vydal svou další knížku. 
Jmenuje se: Putování po Zlaté stezce Českého ráje. Celkem 160 km měří červená značka, která prochází nejkrásnějšími místy 
našeho kraje. Z Jičína  jde k Železnému Brodu, pak se ještě  několikrát  zalomí a končí v Mladé Boleslavi. Na přiložené 
mapce je takhle nakreslená, jsou u ní čísla, která znamenají stránky v knížce. Co stránka, to stará pohlednice a u ní citlivé a 
zasvěcené Čermákovo povídání. 
Má-li poutník stezku projít a náležitě vychutnat, potřebuje prý 7 dní.  Čtenář zvládne to dříve. Ale má-li dílo náležitě a  
s potřebnou dávkou nostalgie vychutnat … . Knížku vydalo nakladatelství Gentiana v Jilemnici a dá se pořídit za 195 korun. 
- Na Heberově výstavě v železnickém muzeu měli zajímavou kulturní vložku: Zněl flašinet z místních sbírek. Ten, se kterým 
paní Jiránková hrávala vždy v sobotu, poslední den pohádkového festivalu. Když ve dvaadevadesáti umřela, vyvstala 
myšlenka, že by její fotka neměla u vchodu do muzea chybět, když tu  léta věrně  pracovala. Pak se stalo, že jeden den zněl 
třikrát muzejní alarm. Paní ředitelka Kalousková přiběhla – a nic. Všechno v pořádku.  Muzeum zavřené , nic se neztratilo. 
Nebyla to připomínka nesplněného slibu? 
 



 
 
Michal balí (viz str.1) 
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Kačenka op ět 

 
 
Kačenka ekologická  
Do třídícího kontejneru nesli jsme nevratné, netěžké, ale zbytečné PET láhve. Každý, kolik pobereme. Já, tuším 
tři, Kačenka důležitě jednu. Odšrouboval jsem zátku, zmačkal láhev, dal Kačence, zvedl ji a ona vhodila. Tu svou 
mi ale nedala. Položila ji na zem skočila na ni (8,6 kg) a začala se kouzelně vznášet. Láhev nepovolila. Děvče se 
chvilku vztekalo, pak sebralo láhev a klusalo ke klasickému, netříděnému kontejneru. Když si hodně, ale opravdu 
hodně stoupla na špičky, vhodila láhev sama. Jó, ekologické chovaní vyžaduje si své oběti. To ještě Kačenka 
neví. 
 
Kačenka žertovná.  
My zase nevíme, čím vším nás modré děti překvapí. To jsme se nasmáli, pozorujíc holčičku, jak hází rozličné věci 
do odpadového koše. Utěrku, vidličku, otvírák na pivo. Pak jsme ale nemohli najít klíče. S jistotou šli jsme do 
koše, rozprostřeli Lidové noviny a prohledávali obsah. Příjemná práce. Klíče tam nebyly. Byl to ten největší 
svazek, klíče od všeho. Povšimnul jsem si, že Kačenka se baví, koukaje na nás. Začal výslech. Kačenka se 
tvářila, jako že nerozumí. Hrozilo, že dojde i na torturu (právo útrpné). Jak ji znám, stejně by to nepomohlo. S 
úšklebkem ukázala na dveře od záchodu. Naštěstí zatím nedosáhla na splachovadlo. Po zkušeností s košem 
bylo tohle zalovení hračkou. Řekl jsem si že dost, ani na tu Káču nepromluvím. Ale zkuste to ... .   
Inu, jest i humor taková podivná věc, která se musí umět. Mnozí nás to učí. Kupříkladu pan doktor Železný 
v novácké televizi. Brrr. Když tu ještě byl a nebyl v Bruselu, bylo by dobré ho Kačence představit. Ale to tu ještě 
nebyla Kačenka. A kdo ví, zda by o to stála. 
 



Kačenka moudrá filologická  
Autobus, kterým přijíždí bratr Oďa jmenuje se OĎABUS. Kopec, to není nejlepší výraz. Ten, kdo jezdí na kole 
náležitě odlišuje SKOPEC a DOKOPEC.  Atd.  
Pro každého z rodiny má své pojmenování: Oďa (Ondřej), Aďa (Adélka), Bába (Barbora) … . Je výstižné, stručné. 
Pověděno její pusinkou zní daleko lépe, než to, které máme v občance.  
Zbytečně a poněkud neprávem holedbáme se svou moudrostí. Tím, jak vše vymyslíme, pojmenujeme. Kačenka 
má proti nám výhodu – dosud ji nezkazila žádná škola. 
 
Kačenka erotická 
Ve vlaku číslo 5504 mezi stanicemi Jivany a Semínova Lhota setkala se v uličce mezi sedadly Kačenka se svým 
spolucestujícím Filípkem. Chvíli se vzájemně pozorovali, pak Kačenka zvedla ruku a Filípka pohladila. Sama, 
iniciativně, bez jakékoli výzvy. Filípek držel a tetelil se v očekávání dalšího. Nebylo nic. Kačenka se vrátila k nám 
a řekla: „Babi!“. Opět se dívala z okna. Stalo se v 11:03, protože vlak měl pětiminutové zpoždění. 
Pěkně to s námi ty ženské koulejí, že pánové. Nejdřív příslib – a pak žádné pokračování.  
Už i ta Kačenka krásně dovede abecedu lásky: Nejkrásnější je to, co se dosud nestalo. 
 
 

Z cest – k Pecce od Vidon ě. 
 
Cesta má vést vzhůru. Každá dobrá cesta vede vzhůru. Ostatně ke hradu Pecka ani jinak nelze. Kdo se vydá 
podél potoka Bysřice, pojede územím klidu. Silnice je rozbitá, kamenitá, jako před půl stoletím v kraji bývalo. 
Autem jel by tudy jen blázen a na kole kopec je náležitý a výklad o gravitaci má tu svou praktickou a názornou 
podobu.  
A tak kromě hledění čas je i na přemejšlení. Třeba, proč obce v okolí Vidochov, Vidonice, Vidoň mají  shodný 
základ. Proč každý potok tu tak náležitě se klikatí, že každá kapka na své  cestě dvou, možná i trojnásobnou 
dráhu urazí, než dostane se k cíli? Přece přímá cesta byla by snadnější. Nebo si tak jen myslíme? Ale vždyť i my 
v životě tolika oklikami se ke konci klikatíme. 
Konečně v dálce nahoře stavení, alespoň střechu vidno.  … ale kdeže. I hnůj možno do tvaru střechy urovnat. 
Ostatně – proč si neponechat něco životní iluze, než se nám střecha v nevoňavou hmotu promění. Ale ten výhled 
… . Proč mne právě při něm napadlo, že dívka Ká měla by mít v životě více poezie? Pak hned přišlo na mysl 
vyprávění pana doktora, jak čítává si knížky na větvi třešňě a že není největším bláznem ve vsi. Jeho sousedka 
prý hlasitě křikem vítá, když večerní slunce přijde a osvětlí borovici na zahradě. Nu, jak já jsem daleko od nich, 
když hromada hnoje přináší mi tolik inspirace? 
Kal. Kovárna na návsi má novou fasádu i s kovářským značením ve štítě. Krásně ji opravili. Vlastně ještě 
doopravují. Mladý seká a seká. Drážku. „Ty čuráku, já tě musím zmrdat,“ pravil starý od sklenice piva. Položil ji a 
přišel vysvětlit, že drážka má být jen na jeden drát a ještě dlouho technicky a po řemeslnicku mluvil. Mladý pečlivě 
poslouchal dopíjeje onu láhev. 
Nahoře, říká se tam U borovičky, fouká a mírně prší. To se o krajině říká, že je zadumaná. Dumám, zda po 
takové cestě zůstalo by něco v dívce Ká a zda by z ní měla radost. Já mám. Husí kůži a třesavku. Je tu krásně. 
Když si dobře sednete v hospodě u Roubalů, vidíte všechno. Hrad, náměstí s morovým sloupem, i svou sladkou 
budoucnost u piva Kryštof. Po chodníku chodí starý pán v teplácích a bačkorách. 15 kroků nahoru, čtrnáct zpátky. 
A znova. Podivně nešikovně šmajdá. Až odpochoduje svoje, pustí mu žena doma televizi a půjde škrábat 
brambory. Starý usne. Bude mu jedno, že Pedro je nemanželský syn Concity, tedy vlastně bratr Manuely.  
Přestalo krápat.  Náměstí je stále mrtvé, jen shora jedou dva koně. Pivo je silné. V hospodě jsem stále jen já a 
moje myšlenky. 
Cestou dolů míjím dobře vymalovanou Hospodu pod hradem. I tady by jistě pivo chutnalo a já tu ještě nebyl. 
Bože, ještě toho máme tolik před sebou… . 
 
 
proChor se omlouvá za nespisovná slova. Ale ta k opravdu znělo a slíbili jsme si, že nebudeme nic předstírat.   
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