
PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINYROVINYROVINYROVINY 
zvěsti z Ji čína  a okolí ����http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php� � � � 1.červenec 2006  č.7 /   06 

 
 
 
Třetí červen 
Po náměstí  jezdí modré auto asi tak ze sedmdesátých či osmdesátých let. Je to auto z dovozu, tuším se jmenuje Barkas. Je 
polepené květy ve stylu hypís, má nepovoleně otevřené dveře odkud koukají dívky. Kříčí: „Majáles, majáles, maj... „. Občas 
objeví se na náměstí ještě jiné auto, ještě starší, které se jmenuje veterán, ale ten k tomuhle tyjátru nepatří. Patří k němu ale 
studenti, rozličně přistrojení, řadí se za  auto a odjiždějí a odcházejí směrem k lodžii. Zase nepředpisově bránou, protože tudy auta 
nesmějí. U brány stojí věžník ve věžnickém oblečení, nic jim neřekne. Akorát se mračí a troubí. Všude pobíhá Vlaďka v 
cikánském a každému dává razítko na ruku. Sluší jí to. I mě dala a řekla, že budu mít všechno zadarmo. To chci vidět. Už 
nemáme socialismus a komunismus byl zrušenej. Je sobota, 3. června půl šesté. Majáles 2006 začíná. 
V půl šesté  nesměle jsem vstoupil do muzea, protože bylo otevřeno. Vyhodili mne, že  ještě otevřeno není, na Muzejní noc je 
brzo. Nepomohlo ani, když jsem říkal, že mi Vlaďka řekla, že mám všechno zadarmo. V 19:15 ale zas bylo pozdě, prohlídka 
sklepů už začala. Počkali, pověděli, Eliška Kateřina, ani Markéta Salomena tam nebyly, možná jejich duch, ale ten nebyl vidět. 
Obě byly nahoře v divadle. Barbora vyprávěla jak to tenkrát bylo, Ajka a edukátor Suchánek to hned hráli. Ale zahrát si ten příběh 
mohl každý, loutek bylo dost. Dokonce si každý mohl hrát jak chtěl, a ten příběh si vyložit po svém. Historici to nemusejí 
všechno vědět správně. Přihlásil se pán a tvrdil, že se jmenuje Jiřík Vágner. Přesně tak, jako se jmenoval historický milenec. Byl 
to Vágner? Nebyl to Vágner? 
V muzeu bylo ten večer náležitě živo. Bramborové a škvarkové placky, které se podávaly v Kafé Muzeum, byly napřekonatelné. 
A Štefan Hudec k tomu hrál krásné francouzské písničky ...  
 

Čtvrtkovo pozdní  
odpoledne v Rumcajsově Ševcovně. Já a ještě přišli tři lidi. pozvánek bylo víc. Vlaďka s Jirkou navařili (sedminásobná 
loupežnická polívka se prý musí pořád míchat. Stojí za to. Stojí v ní lžíce.) a napekli (úžasná bábovka, moc jsem si musel 
poroučet, abych si nezakrojil ještě a ještě). V chodbě odhalují nové dokumenty ze Čtvrtkova života. Fotky, rukopisy, náčrt 
rybníků, aby pan spisovatel používal správná jména. Ty rámy jsou obřadně zakryty a věžníci je za zájmu fotografů odhalují. 
Vlaďka vysvětluje.  Ukazuje, jak mistr nepsal moc čitelně, ale jak se tam dá najít jméno loupežníka Vitvara. Pak pouští 
rozhlasový rozhovor se Čtvrtkem z roku 1974. Na závěr říká moudrý pán: „Jednou ze základních věcí na světě je potřeba znát 
míru.“  
Obřadnost slavnosti byla dodržena i pro nás tři. Cpeme se polívkou a bábovkou a rokujeme. Je cítit, jak věžníkům vadí malá 
účast, i když o tom nemluví. Je to i metafora současné naší společnosti. Nějaké z toho poučení? Soudím, že trpělivé nenásilné 
ukazování, že na světě jsou i jiné věci než Vyvolení.   
A vědomí, že ševcovna je i přes tuhle pomíjivou epizodu jedním z příjemných míst v Jičíně, kam spousta lidí přijde, posedí, 
popovídá a oželí i to, že tam nemají točené. Cožpak je v Jičíně příjemnější dvorek, než ten Rumcajsův? 
 

Divadlo káčkové 
K klub dává ke konci roku besídky z toho, co se děti za rok naučily. Divadlo je v Káčku oborem nejrozšířenějším, to je dobře, 
jsou tu přece odborníci. Starší soubory - kroužky končí rok velkým představením, na celý večer. Soubory menších dětí vyplnily 
jeden podvečer společně. Bylo nač se dívat, bylo i o čem přemejšlet.  
V první půlce, do přestávky, hrály svá krátká divadla děti Hany, po přestávce malinko větší děti Laďky. Obě půlky byly prima, 
byť každá jinak.  Hana hrála klasické divadlo. Dramatický kroužek se spojil s aerobikem, jezinky si s rodiči připravily půvabné 
kostýmy ze všeho co doma našly. Jejich křepčení bylo pestré pohybově, zvukově i tvarově a barevně.   
Laďčiny děti trochu experimentovaly, vnášely neotřelé prvky. Jsou to starší děti, mají na to. Zajímavost byla i v tom, že Laďka 
dala dětem inscenační volnost a ony si své představení napsaly i zrežírovaly samy. Poněkud naivně, poučení z těch představení 
někdy až křičelo, ale ona naivita byla příjemná, protože svědčila o poctivém přístupu a hlavně zájmu. Obě půlky „besídky“ 
ukázaly, jak divadlo  děti chytlo. A o to tu jde.   
Z poněkud jiného soudku je divadlo dětí s mentálním postižením, které v Káčku už dva roky pracuje. Anička vybrala pro své děti 
klasický příběh o Mauglím. Přizvala kapelu z Káčka, pro scénu spolupracovala i s výtvarným oddělením a jejich přáteli. Je jasné, 
že diváci přišli na představení s  určitým emotivním nábojem. Ale smyslem bylo nastolit atmosféru, že přišli na divadlo. Jen herci 
jsou trochu nemotornější, jeden přímo na vozíčku, a hůře si pamatují.  



A tak se hrál pantomimický muzikál. Písničky byly poslouchatelné, jednu zazpíval si Jakub přímo na scéně. Paní režisérka byla 
jedním z herců a tak vlastně nikdo ani neviděl, že soubor malinko diriguje z jeviště. Potlesk byl oprávněný. 
 

Svatojánská noc 
Po nádvořích zámku chodí dívky a mají na hlavách věnečky z loukových kytek. Před muzeem vytáčí Martin káči na šlapacím 
soustruhu. Ještě tam má takové krásné vynálezy, jak třeba písek, který propadá malou dírkou roztočí takové malé jakoby mlýnské 
kolo. Písek teče. V průjezdu u stolu si paní opisuje, jak je to se Svatojánskou nocí.  
Na velkém krásně prohřátém nádvoří rovná Štěpán lavice. Naproti nim je takové křeslo, na něj si sedne pan sládek Váša a 
vypráví. Umí i dovře vyprávět, i dobře vařit pivo. Proto ho pozvali do Ruska, aby je to naučil. K vyprávění je potřeba nejdřív se 
dobře dívat (nebo si dobře vymejšlet). Pan sládek umí oboje. Pravda o současném Rusku je zajímavá i bez vymejšlení. Jiný svět 
než ten náš. Někdy krušný, plný životních trápení, z nichž největší je válka stále přítomná, z ní pramenící nedostatek mužů, pak 
alkohol, z nich pramenící bída, jiné postavení žen a mužů ... . A krása. Přírody, i ruské duše. Taková krása, že navzdory všem 
trápením je Rusko stále přitažlivé. Převyprávět vyprávěné není moudré, pan Daniel Váša to umí nejlépe. Uplynulo více než dvě a 
půl hodiny a pan sládek měl stále o čem poutavě mluvit.  
V zahradě Pod Koštofránkem vybudovali kino a divadlo. Kino je v bývalém dřevníku a místo předních sedadel sedí se tam na 
sáňkách. Stejně už Robert nesáňkuje, kdo ví, zda by sáňky nepraskly. Radka nesáňkuje taky, točí animované filmy. Jeden 
dokonce natočila v Rize a je o dvou zajících plyšových a v tom novém kinosále ho promítá. Jsou takoví milí (králíci i Radka).  
Do divadla vejde se víc než 70 diváků, tedy míň než do přírodního divadla na Čeřovce.  Ale zato je opravdové, zatím co se o tom 
na Čeřovce jen mluví. Udělali ho Robert s Radkou sami. Možná jim někdo pomáhal, ale nebyli to žádní úředníci. 
Premiéru obstaral Martin Heřman Frys, který si autorsky zincenoval Dona Quijota. Pruhované triko, režné kalhoty, dlouhé vlasy. 
Stůl, židle, sešit, pero. Že tam ještě hraje i Sančo a Roziňanta a Martin je sám? Inu není. Má nohy, ruce (i když kratší než  míváme 
my), ale hlavně nápady. Hrají mu prsty na nohou, tváře nakreslené na kolenou, židle, stůl ... . Třičtvrtě hodiny herecký koncert. 
Neustálý pohyb, změna, stále je co slyšet, na co koukat. Divadlo s velkým D. Jiné, jinak poutavé, skvělé. 
Po divadle povídáme si v ševcovně u svijanského piva o divadle. Zatímco venku se chystají lampiony pro průvod do lodžie na 
další program. Snažím se poznat, jaký je člověk, který  dělá takovýhle kumšt. Zdá se skromný, kritický k sobě. V kumštu stále 
hledající. Řekl tu větu: „Divadlo je droga.“ 
 

Zelení 
I když naše noviny snaží se být apolitické, o besídce Zelených, která se jmenuje Dva týdny o životním prostředí, píši. Taky proto, 
že přijeli. Že se o své příznivce zajímají i po volbách. 
Do K-klubu přišli: Jiří Dědeček s kytarou, Standa Penc bez koz, Petr Pávek v koženém oblečení, protože měl venku velikou 
motorku. Pak nenápadný hoch, který rozprostřel výstavku o využívání konopí. Nejvíc mluvil pan starosta z Jindřichovic. Proslul 
tím, že jejich ves vydala vyhlášku o zákazu vstupu úředníků. Mluvil zajímavě. Třeba o tom, jak se jim daří zvrátit trend vylidnění 
venkova. I o tom, že větrná elektrárna si na sebe může vydělávat už po 8 letech existence. Dědeček zpíval i pěkně francouzsky. 
Nakonec Standa řekl o potřebě ideálů.   
Přišlo 12 lidí a jeden pes. Ten se ale dlouho nezdržel, protože jeho majitel jen přišel plivnout slinu. Když si řekl svoje, zas odešel 
(pes i pán). Po besídce měl každý o čem přemýšlet. Přijít nebylo zbytečné. 
 
 

AUTO SRB s. r. o.  
 Moravčice 22, 506 01 Jičín tel 493 535 658 

www.autosrb.cz 
 
Ze zápisníku 
- Protože nové dětské hřiště stálo půl milionu a protože budou volby komunální a proto, že radnice se o své malé spoluobčánky 
stará, bylo otevření nového hřiště spojeno s malou slávou. Přišli pánové z radnice, pozvána byla i jedna školková třída, aby to 
hned vyzkoušela. Když školka přicházela, slyším jak jeden opravdu pětiletý kluk povídá: „Klaus tu ještě není.“ Je to radostné to 
vědomí, jak už i ty malé děti vědí, co, nebo kdo je pro život důležitý.  
- Jičín byl pověřen celostátně zahájit Evropské dny kulturního dědictví. Vzhledem k tomu, termín vyjde na víkend před festivalem 
JMP, nebudeme se v Jičíně nudit. Ani pořadatelé, ani diváci. Živo bude v lodžii (už v pátek 8.9.), na zámku, hlavně ale na 
náměstí. Program se tají. Ne kvůli utajení, ale protože ještě není. Ale připravují ho lidé, o kterých se ví, že když něco udělají, bude 
to zajímavé a neobvyklé. Prozradit možno, že se otevřou některé památky, kam se Jičíňáci běžně nedostanou. Kupříkladu bývalá 
židovská škola, či Jezuitská kolej. 
- V zámecké galerii je až do záři výstava ilustrací dětských knih a jiných atrakcí Rosteme s knihou. Kdo známe všechny ty knihy 
tam ilustrované? Ale možno hrát si takovou hru: Procházet obrázky a k nim si vymejšlet příběh. Nevadí, že je úplně jiný, než pro 
jaký byly obrázky kreslené. Je to náš příběh. Některé obrázky jsou tak dobré, že ten příběh přímo nabízejí. Na příklad ty, které 
maloval František Skála ml.  
- Jičín bude mít velký dřevěný Betlém . Bude stát u hradeb vedle brány naproti kostelu. Už se ví přibližně, jak bude vypadat. Pan 
sochař Milan Přibyl má model. Zatím se všem líbil. Je vkusný. Bude to prima, když se tomu vkusu přizpůsobí i celková výzdoba 
v Jičíně a předvánoční program. Loni poněkud xxxx (cenzurováno). 



- Když jedete po Bukvici a potkáte pana malíře Valtra, pozve vás do Galerie špejchar a vy neodoláte a nelitujete. Nějak se panu 
galeristovi daří vždycky vybrat obrazy, které se krásně snášejí s roubenými stěnami galerie a s vzorně posekaným dvorem.  Teď 
tam „visí“ Anna Hofmanová. Hledáte novinky. Jsou tu. Asfalt. Dětské motivy. Asfaltové barvy dovolují malířce vyjádřit se 
pomocí nemnoha čar a tvarů. Barvou je jen hněď rozličných tónů. Podmínka pro fantazii malířovu i divákovu. Zajímavé podívání. 
Kterápak asi životní epizoda paní Anny vedla  k tomu, že maluje děti? To je zajisté její věc. Ale pro diváka zase přemýšlení o 
tom, jak vlastně dílo je i ukázkou životní pouti malíře, malířky. I tak možno nazírat na výstavu. Ale zajisté, hlavní je ono podívání 
na obrazy. Na špejcharu v Bukvici je nač se dívat. 
 
 

 
Smírčí kříž v Markvarticích 
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Kačenka 
 
Jde Káča kolem angreštu a praví: „To se nesmí jíst, to je zelený.“ Říkám si, jak mají rodiče tu holčičku dobře 
vychovanou. Však neuplynula  ani hodina a vidím, jak se Kačenka cpe zeleným angreštem. Nechal jsem ji a 
pozoroval. Pravda, ta kyselost je na jejím ksichtíku náramně viditelná. A přiznejme, náležitě jí sluší. Pointa: 1. 
Staročeské zvyklosti, že děti nejradši nezralé ovoce, stále chválabohu platí, a jen blázen myslí si, že ji odstraní. 2. 
Pokrytectví nepatří jen k politice. Je dobré už v tak útlém věku k němu děti vychovávat?  Je to správné, není to 
správné? 
 
Fotbal s Ghanou. Mizerný obraz, ještě mizernější  hra. Tiše, nu někdy ne tak tiše  si fandím ...  tiše se fandit nedá. 
Ostatně při tomhle zápase opět se ukázalo,  jak je čeština bohatý jazyk a jak každý výraz má své opodstatnění. Káča 
to nevnímá, hraje si. Pak se dozvídám, jak bonzovala. Všem oznámila: „Děda říkal do prdele.“ Rodina se náležitě 
pokrytecky výchovně pohoršila a učinila Kačence poučení. Kačenka umí naslouchat. Tak pěkně, jako by si to 
poučování opravdu brala k srdci. Na houpačce si pak  dokonce prozpěvovala. Schválně jsem šel blíž, abych poznal, 
kterou že písničku se zase naučila. Měla dost jednoduchá slova. Dóprdleléééé dóóprdelééé.  
 
Kačenka se před spaním dožaduje: „Obejmuli se, umazali se.“ Tedy knížky, ze které jsme četli jejímu bratrovi i jejímu 
tátovi. Mám dokonce podezření, že ona tu básničku uměla dříve, než jsme ji  prvně četli. Nechci rozebírat, jak je to 



úžasné, že černý kominík se umaže od bílé. Ani se přiznat k tomu, že svým vlastním čtením uspávám sám sebe a 
jsem Káčou buzen. Jen připomenout onu genetickou cestu přenosu. Otec i dcera – oba mají krásně stejný zájem.  
Důsledek? Kačenka povídá babičce v knihovně: „Koupíme dědovi nějakou knížku?“ Vůbec pro ni není důležité, že 
knížky se v knihovně neprodávají. 
   Tam na hrázi u rybníka 
   potkal mlynář kominíka. 
   Obejmuli se, 
   umazali se. 
 
 Refrén krásné písničky, kterou Kačenka ráda zpívá, o tom jak kočí, co má modré oči,  lezl za tou holkou na půdu má 
závěr: 
    ... župajdá, župajdá, já tě mám ráda, 
    župajdá župajá, já tě miluju 
 Na konci zatím zpíváme maluju. Jednak to je krásně výtvarně tvůrčí a jednak má Kačenka na sex ještě dost času. Ale 
už se docela těším, jak mi to dítě jednou přijde říct, že to je jinak.  
 
  
 

 
  
 
 

Kousek deníku  
 
26 5 2006 
Začnu psát. Dobré, kdosi mne vede, nějak mi přitlačuje prsty na klávesnici. Po čase přečtu napsané. to se stává, když 
najednou nevím jak dál. Z napsaného poznám, že je to o něčem jiném, než o čem jsem začal psát. Přemejšlím, jestli 
je to  dobře, nebo špatně. Zejména když to jiné není úplně marné. A začnu snít o tom, jak by to bylo krásné, 
kdybychme mohli psát jen to, co nám prsty napíšou a nemuseli psát to, co psát musíme.   
 
4 6 2006 
...  Je tam (v Markvarticích) smírčí kříž u hřbitova. To jsou ty mimoběžné zisky. jedu jinam a poznám něco, co je 
důležitější, než to za čím jedu. Ale to je  asi hlavní produkt všech CEST.  Poutí. Filozofuju. Potvrzením je, že na silnici 
mne málem srazil z kola pohled na mraky na severu. Zastavuju, uprostřed aut fotím.  
 
5 6 2006 
Jdu na schůzi. Že tam zas jednou budu do konce. Najednou slyším ten bohorovný hlas XY. Někteří mu říkají ahoj. 
Usedá na místo, kde obvykle sedávám. Najednou to přišlo: Přímo fyzický odpor, tady s ním nebudu. Předávám článek 
co jsem měl za úkol a odcházím.  
Má to několik stránek. Někam přijdu, XY tam hlaholí, usmívá se, lidi si s ním povídají. I ti, proti kterým nic nemám. Já 
stojím stranou, pozoruju to. Sám. Pak si někde u kafe, nebo piva, nebo počítače sedím a říkám si: sem vůl, nebo 
nejsem zas takovej vůl? 
Sem vůl. Nejvyšší čas abych se někam uklidil a tiše si trucoval a nevotravoval lidi. A vůbec by bylo nejlepší, kdyby se 
to přetransformovalo do psaní. Nebo kdybych byl malíř, či muzikant. Ale on by se na ty obrazy nikdo nekoukal, muzika 
by se lidem hnusila.  
Tak mi zas nezbejvá, než jít na to pivo.  
 
16 6 2006 
Pozoruju zelené třešně a těším se  až učervenají. Jenomže když se to stane, tak jsou brzo pryč. Špačci se postarají. 
Koukám na prázdnou třešeň a je mi to líto. Pravda, to už začínají červenat maliny, rybíz, pak černají ostružiny ... . 
Najednou ale přijde chvíle, kdy otrhám poslední jablka a švestky – a nic. Konec. Ani houby už nerostou.  Není se na 
co těšit. Přijde smutnění, stejskání ... . Aha, těšení na příští třešně. Ale ... to už tady nemusím být. Brr.  
Pan Mára, který pracoval v lisovně valdického kriminálu, se na dotaz - kolikrát ještě? podíval z okna a pověděl: „Ještě 
se tenhle strom sedmkrát zazelená. 
Nejhorší je – nemít se na co těšit. Nebo se už nechtít těšit. 
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