
PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINYROVINYROVINYROVINY 
zvěsti z Ji čína  a okolí ����http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php� � � � 1.červen 2006  č.6 /   06 

 

 
Redakční 
Soudíc podle ohlasů musím konstatovat, že Prochoroviny se čtou. Zajisté čtou je lidé, o kterých vím, že chci, aby je četli. 
Připouštím, že poslední ohlasy příliš nelichotí autorovi, i to mne těší. Neboť do Rejžka, či známého šumavského bojovníka Justa 
se taky často lidi navážejí. A kdybys Slávku viděl, co chyb je v Lidovkách... . Ale zajisté, to není omluva. Taky  Lidovky čas od 
času uvádějí věci na pravou míru a není to, věru, krátký článek. Takže:  
Ano, cizí slova bychom neměli používat, pokud je používat neumíme. Sice se tím poněkud méně stáváme intelektuály, ale i být 
intelektuálem taky každý neumí. Tomu pánovi, kterému  jsem napsal, že by měl víc jíst brokolici, se omlouvám - prý už ji jí. A 
stále ho považuji za přítele. Těch spolků, kde cosi není v pořádku, je zajisté víc. Abych nebyl nařčen z alibismu, prohlašuji, měl 
jsem na mysli LIS. Vče zažehnáno,  práce pokračuje. O tom ostatně mluví příspěvek LISu k Májovému pondělí. 
 

Jak jsem nestavěl stélu.  
Jaromír řekl: „Ten obelisk se bude zvedat ručně, tam se musí propotit trika. Pak ta akce bude mít tu váhu.“ Pan sochař Vácha, 
který má ještě větší knír než Martin Lhoták, řekl, že váha kamene je 3,5 tuny. A doložil to sochařským výpočtem. V sobotu 
třináctého na Holém vrchu všichni buď něco dělali, nebo fotili. Jen jeden pán nedělal nic, protože radil. A ženské mazaly chleby. 
Já jsem taky nedělal nic, protože mi na foťák vítr povalil takové dveře, na které Jaromír upevnil mapy, a povídání. Taky ty dveře 
spadly na mou hlavu, ale to mi Dana pofoukala. 
Ale bylo to krásné: Obrovská trojnožka z velikých smrků, kámen uchystaný na betonovém gruntu se přes tu trojnožku a kočku 
pomalu zvedal. Pod šikmým kamenem odvážní muži, kteří ho podpírali smrkovými kuláči. Pořád výš a výš, tak ty kuláče 
posouvali. Ale nezvedali ho ručně. Na kameni stál pan sochař Vácha a zvedal ten kámen i sebe, jak pumpoval tou pákou v té 
kočce. Mezi spodkem kamene a betonovým základem byl na věčnou památku vložený věneček lučních květů. Jak se ten kámen 
narovnával , mezírka se zmenšovala a zmenšovala. Ještě přiskočil Pavel a ten věneček fotil. Bylo to nebezpečné. Měl drahý foťák. 
Najednou kamenná stéla (= obelisk) stála a na ní stál pan sochař Vácha a bylo to dohromady 5,2 m. Kámen se mírně viklal, chlapi 
ho podkládali a pan sochař tam pořád stál, protože to bylo důstojné a taky nevěděl jak dolů. 
Jestli sleze, vytesá na jižní stranu emblém mariánský a emblém šlikovský, aby to všechno pan biskup mohl posvětit.  (13.5. 13:55 
h)   
 
 

Slavíček velišský 
Nejde o to uspořádat zpěváckou soutěž. Jde o to, aby laťka nasazená v ročníku prvním nešla dolů. Jde o to, tu soutěž uspořádat 
v nevelké vsi nevelkou školou s nemnoha lidmi. I když pardon, škola Bodláka a Pampelišky se  rozrůstá a zdaleka není nejmenší.  
Velišský slavíček 2006 měl 48 účastníků, vybráno 10 finalistů, kteří se za pomocí  nápadité interpretace předvedli v sobotu 13.5. 
divákům i porotě. Byly převleky, byl doprovodný sbor, či tanec za zpěvákem. Věkové rozpětí finalistů: 4 až 13 let. Někteří byvší 
laureáti byli hosty (J. Kazda, D. Hrnčířová) a jejich vystoupení už mělo i prvky profesionální kvality. Sourozenci Janďourkovi, 
jako moderátoři, byli vtipní, pan ředitel Bodlák vystřídal 6 převleků, paní učitelka Pampeliška utírala  ukáplé šampaňské, protože 
křest cédéčka se všemi finalovými písničkami měl všechny náležitosti. Ale ona nejen utírala, i připravila tančící Berušky a oba 
s Bodlákem i ostatními, kteří pomáhali, se pořádně zapotili, aby se dílo podařilo. Podařilo.  
Vítězkou se stala Veronika Stříbrná,  cenu předsedy poroty Jiřího Krytináře dostal Martin Tomášek, už mu jsou 4 roky. Nenechal 
se ničím rozhodit. Rozhovořil se i na dotaz zda má radost. Řekl „Hm“. 
 

Smrtka v Káčku 
Martinové Pařízek a Tlapák přepsali Woody Allena pro jeviště, přizvali ještě dívku Jitku Noskovou a přivezli do K-klubu dobré 
divadlo. Jmenuje se Jak jsem potkal smrt. Ano, smrtka (Pařízek) si přijde pro boháče (Tlapák) a jaksi se to nedaří. Jak 
v postmoderním světě bývá, stále se to okecává a okecává, nakonec si o ten odchod i zahrajou karty – a skutek utek.  Takže se 
vlastně jednoduchý akt, odchod z tohoto světa, změní v téměř filozofickou diskuzi, místy i dosti vážnou a dosti srandovní. Ani 
půvabná milenka toho, který má ze světa odejít, na tom nic nezmění.  



Diváci se baví, baví se i herci (potlesk na otevřené scéně) a patronka Thálie si přijde na své.  Právem. Protože divadlo ke K-klubu 
patří nejvíc. Kolik už herců, kteří se tím živí, tady vychovali? Však i Pařízek a Tlapák jsou odchovanci, a tak do Káčka přivezli 
ukázat, jak si vedou. Kdo chce být patetický, může i říci, že přišli poděkovat. Právem a dobře.    
 

EUROTRANS - Ing. Marcel Ježek  
reklamní agentura   -  www.eurotrans.cz 

 
 
Valdštejnské dny 2006 (nesystematický průlet) 
aneb 
Jak jsem vedl průvod 
 
V pátek dopoledne měl vévoda vizitaci po školách a ta se jistě povedla, neboť se žáci ulili. Pan ředitel Smolík z „dvojky“ 
prohlásil, že mu ani nebude vadit, když přijede na koni. Na koně oni jsou zvyklí. 
PÁ  14:30 disputace na gymnáziu  
ZUŠ má parádní kostýmy a kytarový soubor byl skvělý, asi měli i hrát déle. Pan doktor Bělina mluvil poutavě, leč dlouze a 
magistru Koldinskou moc nepouštěl ke slovu. Vysvětlil, že pojem „handgeld“ (dlaňovka) už tu byl dávno, i za Valdštejna. 
Vévoda potvrdil, že bitva se Švédy zdaleka neskončila třicetiletou válkou. Jen se teď koná na bruslích. Malá komteska doporučila 
vévodovi, aby nejezdil do Chebu.    
PÁ 18:00 výstava M. Ščigola 
15 pláten už prošlo vězeňským kostelem ve Valdicích, poslaneckou sněmovnou v Praze, byly vystaveny v Hořicích a Starých 
Hradech. V každém z obrazu je mnoho metafor, hodně životní filozofie. Vyvěšený stručný popis tohle pomůže objevit. Pan malíř 
byl viditelně dojatý a řekl, že se diví té slávě, když je ještě na živu. Je zajímavé, že nabídka pro Porotní sál už tu jednou byla, 
město tehdy odmítlo. Mistr Ščigol pravil: „Všechno má svůj čas.“ 
PÁ 19:00 koncert v zámku 
Sbor Foerster pečlivě připraven, akustika v arkádách taky. Jako obvykle úžasná. Ze všech bylo cítit, jaká je to sláva, tahle muzika. 
Pana Soukupa a jeho flétnu větrem vlající noty nerozhodily. Houslista Ivan Hejduk opět vystupoval po desetileté pauze. Potlesk 
Jičíňáků mu dal najevo, jak je jeho návratu rád.  
SO 8:30 Lodžie  
Nic (ač mělo být). Pardon, jídlo a pití bylo a bylo dobré. Nebyl vévoda. 
SO 9:00 snídaně s Valdštejnem v lodžii, 
Vévodovi se nelíbilo vlažné přivítání, však do jídla se pustil. Ale Sebregondi (JG) ho neustále vyrušoval. Na svém vozíčku přivezl 
si model Jičína a lodžie. Ale Valdštejnovi zdála se výstavba pomalá. Asi už díky hvězdám tušil, jak to v Chebu dopadne.  
Před lodžií stála Dana a Pavel. Daně to slušelo víc. Vypadali ustaraně. Řekl jsem tu větu, kterou ocení jen ti, kdož něco dělají – 
Nepotřebujete něco pomoci? Řekli, abych vedl průvod, aby přišel na náměstí z té správné strany. Uvědomil jsem si zodpovědnost, 
co některé průvody v historii způsobily, ale vyrazili jsme.  
Bubeníci šli neochvějně za mým kolem, i když kdesi vpředu blikalo modře jakési auto. Asi policejní. To taky v historii u průvodů 
bývalo. Všechno šlo, jak mi Dana řekla, až do příchodu z Palackého na náměstí. Vpravo? Vlevo? To mi Dana neřekla a obě 
komunikace byly stejně ucpané. Bubeníci se blížili, o  historických událostech rozhodují vteřiny. Navzdory svému levicovému 
přesvědčení zabočili jsme vpravo. Tuším, že průvod přišel k pódiu z druhé strany, než se čekalo. I to v dějinách bývá.  
Zatím mi nikdo za to pravičáctví nevynadal. Šel jsem na kafe. Že smrděli koňové, to mi nevadilo, koňský smrad vlastně ani není 
smrad. Ale ti vojáci na náměstí ošklivě křičeli. A řinčeli. Ještě k tomu německy. 
14:30 Nic. Pardon, na nádvoří zámku se zpívá. Dívčí skupina s cellistou Azuritem příjemně improvizují. „Je to opravdu 
renezance,“ říká paní učitelka Zdena. Vysvětluje, jak ji těší, že se dívky chytly, že je to baví.   
„Mám z nich radost.“ Hodnotí situaci paní ředitelka Jarka. ZUŠka drží Valdštejnské dny. 
15:15 Výstava Valdštejn a jeho doba začíná s pětačtyřicetiminutovým zpožděním. Vévoda byl prý s předsedou senátu Sobotkou 
v lodžii. „Velké události musí začínat se zpožděním,“ komentuje chytře jedna z pořadatelek.   
V obřadní síni další akce ZUŠ – vernisáž obrazů s valdštejnskou tématikou. Podílí se i Hořice a Jablonec. Zaujal  návrh na 
valdštejnský pomník. Tak, že  vévodova choť Kateřina by jezdeckou sochu vtipně udělanou ze slámy  ráda zakoupila. Není na 
prodej.  
Pak taky přišel déšť a pan režisér Horáček znervózněl ještě víc. 
 

 
Muzika Paka ročník 11. 
(Průlet úvodem.) 
 
Nové bylo to, že festival okraje se spojil s Muzejní nocí, zajímavé to, že člen divadla Děrevo Oleg Žukovskij nejen v sobotu hrál, 
ale v neděli otevřel  tvůrčí dílnu. Mediálně interesantní i to, že Iva Bitová se na poslední chvíli rozhodla do Paky přijet, čímž 
Muzikupaku povýšila. Milé je to, že MP objevuje Pačáky, kteří ve světě něčeho dosáhli, nebo dosahují, a dává jim slovo. 



Provokativní pak, že každoročně činí něco, co lidi nadzvedává ze židlí, protože to nejsou zvyklí vídat a zažívat. Ale skutečnost, že 
o tom mluví, to je přece úžasný přínos. Mám na mysli rozsázení objektů ze skla a kovu mezi kameny v klenotnici. 
Pátek podvečer: 
Na rodném domku odhalena pamětní deska sochaři Ladislavu Zívrovi. První zmíňka o vlivu novopackých spiritistů. Ano, úvaha o 
tom, že by Zívr udělal Váchalův portrét, tu byla. Zaujal ho Váchalův prý až surrealistický zjev. Škoda, že se neuskutečnilo.  
Simona Ducháčková představila v knihovně ročníkové práce studentů prostorové tvprby z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – 
ptačí budky. Ano, i na ptačí budky se studuje vysoká škola. Nejzajímavější by zajisté byla konzumní budka, vytvořená ze zrní 
slepeného včelím voskem. Nezachovala se. Ptáci ji snědli.     
Luboš Typlt, bratr básníka Jaromíra Typlta, maluje oběšené kočky, nebo jinak chcíplá zvířata. Nevadí mu, jestli se panu Novákovi 
z ulice jeho obrazy nelíbí. Ten, kdo přijde  do Suchardova domu a obrazy si prohlédne, najednou zjistí, že se mu vracejí, že ho 
nenechají jen tak. Což je potvrzením toho, co je kumšt.  
V klenotnici jsou na schodech obrázky pana faráře Stanislava Weigla. Milé na podívání. Však dole mezi kameny bez jakéhokoli 
popisu a vysvětlení výtvarné objekty J. Šafaříka a A. Bébrové. Najdi, chceš-li. Někteří nechtějí a pohoršují se: „Proč to alespoň 
nepopíšou?“ nebo „To sem vůbec nepatří.“ Další potvrzení co dovede kumšt.  
Ale to už začal Jiří Schmitzr s kytarou. Hraje, zpívá, mluví. Třeba: „Vono když je něco blbý, tak je to dlouhý, i když je to krátký.“ 
... první vystoupení odstartovalo. 
Ivo Chocholáč, jeden z těch, kdož za to všechno můžou (OS Open art), mluví o tíze odpovědnosti, o obavě, aby ji nepohltila 
komerce. Pak řekl: „Nechceme megaloakci. Chceme, aby se smazávala zeď mezi divákem a účinkujícícm.“ 
 
 
 

Topolová? Netopolová? 
Návrh, aby si lidé v Alanových sadech bydlící vybrali názvy ulic sami, smeten zástupci lidu a úředníky ze stolu záhy. Aby té 
demokracie zas nebylo tak moc. Od čeho máme své zvolené, ne?  Ostatně,  chceš-li dělat politiku, vstup do strany, nejlépe do té 
naší, jak říká náš pán Václav II. a náš pan senátor. 
Že se ale  objeví i problém s názvem Topolová, to jsem nečekal. Ano, návrh chtěl připomenout  těch 139 topolů, na které si 
Jičíňáci zvykli a které byly v zájmu pokroku vykáceny. A kterých je, podle nás některých, dosti škoda. Demokratickou 
procedurou, zvanou hlasování, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto - žádná Topolová nebude. Nikdo a nic nám přece nebude v 
budoucnu připomínat, jestli jsme s tím kácením udělali, nebo neudělali dobře. 
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Jak na veletrh(u). 
Ta finta je jednoduchá. Řeknete: Jsem novinář, kde se můžu akreditovat? Oni řeknou že vpravo a jste na 
světoznámém veletrhu Svět knihy, portmonku (šrajtofli) nevyndávaje. Holka za přepážkou Prochoroviny samozřejmě 
znala. Přesněji - ani mrknutím oka nedala najevo, že je nezná. To, že náklad stoupnul ze 118 na 120 výtisků, možná 
ale nevěděla. Řekl jsem si, že se před ní vytahovat  nebudu. Hlavně že mi dala tašku s materiály. Ani propiska tam 
nebyla. Někdy bejvávají.  
První programový bod, Káva s lotyšskými básníky měl lákavý název. Byla výborná. Dávali k ní mléko a takové, asi 
lotyšské ... něco mezi bonbony a oplatkami. Pozorovali jsme se u stolku, zda ten druhý zpozoroval, kolikrát jsme si 
kdo vzali. Hodněkrát. Všichni. 
Plešatý lotyšský folklorista hrál. To se nedá popsat, kolik měl všelijakých trubiček a jak ony zněly. Pak si dal k puse 
(nebo do pusy?) takové želízko a ... koukal jsem, jestli nepustil někdo rádio, jak hlasitě a barevně to znělo. Vždycky 
někdo něco přečetl lotyšsky (to bych se nechtěl učit, tu řeč), a pěkná holka, asi hereečka, to pěkně přečetla česky. 
Knuts Skujenieks má vousy a sedmdesát roků. Sedm z toho strávil na gulagu. Tam si povídal s krysou a žárovkou. 
Napsal o tom báseň. Najednou vybavil se pan Hlavatý, byl na tom podobně. Když ho pak odškodnili, nekoupil si auto, 
ale dal ty peníze na miletínský zvon. 
Pan Steigerwald a pan Fendrych jsou moderní novináři. Vypadají sebejistě, mluví věcně a zajímavě. Prý počítají s 
tím, že je někteří lidé nemají za jejich psaní rádi, nermoutí se tím. Rád bych se to naučil. Ivan Klíma je moudrý starší 
pán. I zavzpomínal na jednoho Jičíňáka, jak mu s některou konspirací kdysi pomáhal. Když se stal předsedou 
Penklubu, byla to událost. Dnes to nikdo nechce dělat. Shánět peníze kvůli knížkám je obtížné. Ivan Fontana se ve 
skutečnosti  jmenuje Mojmír Soukup a četl své aforismy. Má svůj vztah k Jičínu a řekl mi, že na mne nemá čas, že 



tam mluví s jednou dámou. Pak tam ještě byla taková parta kluků, kteří vydávají české komiksy. Mluvili optimisticky, i 
když to s českým komiksem moc optimistické není. Jeden časopis vychází v nákladu 400 výtisků a žije. Markéta 
Hejkalová, která pořádá veletrh v Havlbrodě ještě překládá a ještě píše a ještě vede nakladatelství. A ještě je pěkná 
ženská. Potěšila mne tím, že  úžasný raut, který bývá mezi dvěma veletržními dny, bude i letos. Řekl jsem jí, že zas 
nebudu celý den jíst a večer si to vynahradím. 
Pak tam byla ještě spousta pěkných holek a moudrých pánů a zajímavých událostí, ale rychlík v 17:10 nečeká. Jo – 
tam, kde udělovali Skřipec, anticenu za nekvalitní překlad, četli ukázku: „Má figuru, ze které mladší důstojníci běhají 
v kruhu.“ 
 

Kousek z deníku 
30 5 2006 
Čarodějnice v lodžii. Divím se, co přišlo lidí. Maminky tlukoucí hřebíky jsou opět půvabné. Nevím proč ti umělci pořád 
fotí či malují ženské v plavkách a bůhvíjakých  šatech. Že niko neobjevil, jak jsou krásné s kladívkem v ruce. Průvod 
vzhůru na Zebín s vyrobenými čarodějnicemi má úžasná dvě fotogenické pozadí: vpředu je před barevným průvodem 
Zebín s kapličkou vzadu zase Lodžie. Nahoře u vodárny se snažím lidem připomenout okolí. Moc mne neposlouchají. 
Však sem přišli uspokojit své sadistické  choutky =  házení kohosi do ohně. A na buřty.  
Jdu demonstrativně na pivo na Veselku, protože se to patří. Brrr. Jedna televize, druhá televize, obě vypnutý zvuk. 
Zvukem je dost silně znějící country. Do toho ksichty hospodských typů (a jak asi vypadá v téhle atmosféře ksicht 
můj?). Asi proto že jsou čarodějnice, je tu dost ženských. Některé docela pěkné, jakoby sem ani nepatřily. Nebo sem 
nepatřím já? 
Snažím se myslet na V. Když jsme šli lipami, pochopil jsem z toho, že se chystá do Havlbrodu. Vytušil jsem, že na 
ozdravný pobyt. Ta krásná holka, která o sobě povídá, jak se hledá, je v péči psychiatrů. Ta holka, do které by to 
nikdo neřekl. Tuze toužím s ní mluvit, aby mi vyprávěla o svých vztazích, myšlenkách, trápeních i slastech. Už i pro 
to, jak mi u ohně řekla o svém snu a vysvětlila sen můj. Myslím na tu hru, jak bychom si vyměňovali nějaký čas 
deníky. Podmínkou by bylo, že pravdivé. A vždycky by každý z nás měl právo na jednu otázku.    
1 5 2006 
Nožičkovo prvomájové pondělí v parku. Rozbálím fotky (Foto Prochoroviny) v naivní snaze „připomenout Jičíňákům 
zajímavé kulturní události, o kterých zpravidla jičínské noviny nepíší). Akorát si nejsem jistej, zda o to Jičíňáci stojí. 
Tak je odchytávám. Dost z těch odchycených se opravdu chytne, přečte popisky, někteří diskutují. To je vono, to jsem 
chtěl. Ostatní jdou dál za svým párkem. Je to jejich věc a je v pořádku. Dva fotografové na dotaz vybírají jako fotky 
hodné zřetele:  schodiště Krausova domu a prasklé kamenné zábradlí na Svaté Anně. 
PřicházíVaclav a Laďka. Perfektně připraveni, Václav buranskou bundu, Laďka taky takovou černou větrovku. Václav 
basu piv ... . Je mi to k neuvěření, ale největší trému mám já. Nejsem schopen se naučit text. Nevím proč, není 
dlouhý. 
Rozhodujeme se pro prázdnou fontánu. Až končí Kanafaska, Pavel zvende ruku a začneme: „Ožeň se bratře ...“ 
Agresivní poezie prvně v Jičíně. Přesně podle předpokladu. Někteří lidé jdou dál, jiní se zastavují. Snad i poslouchají. 
Moc nevnímám. Akorát Václavovo hraní, prožívání role a Laďčino kvalitní recitování. Jsem úplně vycuclej. Nebo 
opilej? 
Hlavní výhrady: 1. lidé byli okolo a když k nim přednášející mluvil zády, neslyšeli. 2. proChor neuměl text a směšně 
tam pobíhal s papírem 3. ... dosadí si posluchači sami. 
 
 

Kačenka 
- Dělal jsem takovou konstrukci potaženou igelitem, aby na papriky netáhlo. Káča mne nejdřív pozorovala, pak začala 
podávat hřebíky. Vždycky ten jinej, než jsem potřeboval. Nedokázal jsem odmítnout. Když se pak nedívala, dal jsem 
ještě ten delší. Spotřeba hřebíků byla dvojnásobná. Pak chtěla ten hřebík ještě držet a strkala svou hlavičku přesně 
tam, kde jsem tloukl kladivem. S tím jsem si nevěděl rady. Byla u toho tak krásně soustředěná - radost pohledět. Tak 
jsem se díval. Pak mne napadlo dát ji její hřebíky, její prkýnko, její kladívko. To ji nebavilo. Tak jsem ji navrhnul, ať si 
ten igelit přitluče sama. Ani to se jí nelíbilo. I tady, to malinké dítě skvěle demonstruje  podstatu ženství: I když tomu 
nerozumí, musí být u toho. A my, chlapi, jim na to vždycky naletíme. 
- Když je Kačenka u nás, musím jíst polívku, protože je uvařená. Vaří se kvůli Káče, protože ona kromě polívky už jí 
jen párky s kepučem (kečupem) a zeleninu všeho druhu. Párky nejsou zdravé a po zelenině ji bývá blbě, protože se 
přejídá. Nejradši má kyselé okurky. A to k polívce. Na lavici u stolu má tu svou stoličku, aby byla vysoko. Důležitě 
napichuje na vidličku párek, omazává kečupem, ten pak otiskne na ubrus, na svou tvář a teprve sní. Každou lžíci 
polévky jí za někoho. Za dědu Tomáše sní lžíce tři, protože děda má 103 kila. S novým foťákem – zrcadlovkou -  ještě 
víc. Až bude Kačenka chodit do školy, vypadneme z polévky celá rodina, zůstane jen děda, protože přestal jezdit na 
kole, všechny lžíce budou za něj. 
- Je to krásně genetické. Řeknu: „Přivolej výtah!“ Kačenka se postaví k té drátěné kleci a volá: „Výtahu, výtahu.“ 
Nenápadně zmáčknu knoflík – výtah přivolala. Tak jak bývalo s jejím otcem. Kontinuita zachována.  Kačenak má iluzi 
o pravém původním významu slov. Jak roste, život ji, bohužel, neustále poučuje, že slova už dávno neznamenají to, 
pro co původně vznikla. Některá slova prostě změnil život, technologický pokrok. Jiná – a to je horší – říkáme jen tak, 
abychom byli dobří, úspěšní, majetní... .  



Je to lež? Není to lež?  
Ale kdež.  
Populismus, pragmatismus, lobismus. Však my si to už nějak zdůvodníme, abychom alespoň ve svých očích 
nevypadali tak blbě. 
- Kačenka se kamarádí s lidmi i se zvířaty. Jde po ulici a lidem, i dospělým, říká: 
„Ahoj, kam jdeš? My jdeme k babičce“. 
„Ahoj, máš rád těstoviny, já jo. Klidně přijď, my ti taky dáme.“ 
„My jsme se byli koupat. Babička neumí plavat.“  Atd. 
Když potká kočku nebo psa, pohladí ho a chce ho domů. 
Kdyby šel po chodníku v Jičíně lev,  taky ho půjde pohladit. 
Z těchhle kontaktů s lidmi si dost často něco přinese. Mám podezření, že toho začíná využívat. Když ji nabádáme, že 
se bonbóny vychutnávají pomalu, dovede nacpat do pusy celou krabičku. Ale blbě je nakonec jenom jí, tak ji v tom 
necháváme. 
Všichni jsme si tou etapou kamarádění s lidmi prošli. Pak jsme postupně začali ubírat a ubírat. Kdo by na bezelstný 
dětský svět teď vzpomínal. Teď je potřeba být ostražitý. Beztak  si lidi okolo mne myslí o mne to, co já o nich.  
  

Ze zápisníku 
- Draga řekla: „Prochor, tys recitoval?“ Ten tón, ... nu takhle nějak se asi vznáší obvinění, že někdo někoho zabil. Ano, 
deset minut jsem zabíjel  českou poezii tím, že můj přednes postrádal téměř všechny zásady, o kterých se v 
recitačních školách učí. Co na to řekli autoři, to nevím. Františk Gellner se shora neozval a Václav Teslík neřekl nic. 
On je příliš slušný. Co na to já, to moc nikoho nezajímá. Ale nestává se tak často, že by se recitovala česká klasika v 
bazénu. Byť  vypuštěném. Na prvního máje jsme to zkusili. A užili i slast čeření stojatých vod. Je to docela příjemný 
pocit. 
- Schůze LISu probíhala v obvyklém duchu. Ano, o LISu byla řeč v minulém čísle, když se mluvilo o krizi spolku. 
Jeden člověk nepřišel a my ostatní schůzovali jako obvykle. Však je toho před námi tolik. Přišla řeč i na Šrámkovu 
Sobotku, jak omezili literární soutěž věkem, takže nás starce nad užnevímkolik odepsali. Jedna dáma řekla, že se jí to 
citov ě dotklo. Já jsem řekl, že mne pěkně nasrali. Je ta naše čeština úžasný jazyk tím, jak dovede rozličně 
pojmenovávat jeden jev. 
- Kafe na chatě chutná. Jíme sušenky, pomlouváme spoluobčany, prostě pohoda. Do té doby, než padla otázka: 
„Koho budeš volit?“ 
Radujíc se, že někdo stojí o můj názor, vysvětlil jsem, že zelení správně vystoupili proti policejnímu násilí.  
„Ale vždyť to jsou feťáci. Chlastají a  berou drogy.“ 
Vysvětlil jsem, že kupříkladu na technopárty na Ledkovách nebyl kromě záhonu mrkve a jednoho dopravního 
přestupku žádný incident a že zástupce jičínské policie byl za činnost policie tu vyznamenán.   
„Ale oni stejně jsou zfetovaní.“ 
Zeptal jsem se, zda tam byla.  
Jistě že ne. Ale tohle je přece jasné. Takhle se v česku mezi mnohými občany dělá politika. Není důležité, jak to bylo. 
Podstatné jak to vidím, nebo jak to chci vidět já. 
Káva byla hořčí, než neslazená. Kdybych místo kafe a zbytečných řečí radši zkopal jahody, ještě by mne třeba žena 
pochválila. 
- Když sláva na Holém vrchu skončila, odcházel už každý sám. Cesta v lese vede kolem posedu se šikmými schody. 
Na každém z těch schůdků, šprinclů byl jeden ministrant, všichni v rochetách a  albách, jak se ministranské oblečení 
jmenuje. Ve větru jim to krásně vlálo. Na nejnižším stupínku byl pan farář Kordík v kostkované košili. Někdo je fotil. 
Bylo to zajímavé podívání. byla to metafora pro náš současný svět. Bylo to zajímavé podívání. 
- Na koncertu židovských písní v synagoze, která není doopravená a přesto krásně slouží, rozkládal dlouhý 
klarinetista Václav noty a při tom říkal: „V devatenáctém století hlavně každá kapela přinášela před koncertem 
obřadně stojany s notami, aby lidi viděli, že znají noty. To dělali, i když noty neznali.“ Pak ale  pro jistotu dodal, že oni 
noty znají.   
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