
 1 

PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINYROVINYROVINYROVINY 
zvěsti z Ji čína  a okolí ����http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php� � � � 1. březen 2007  č.3 /   07 

 
Jak jsme dělali Štefana 
Tak kupříkladu přišla nominace ve znění: „Ahoj proChore, tak na poslední chvíli nominuji na Štefana VU a TH za jejich 
knihu „Jičín na konci 19“. století. Sem to teprv dnes ráno na záchodě dočet. Pěknej novej rok ... 
Na druhou stranu nominace od našeho mlýneckého přítele, pana učitele Suchoradského, měla vysokou štábní kulturu, byla 
doprovázena barevnými fotografiemi a bylo tam tolik krásných věcí, co lidi pro lidi na vesnici dělají, že mi bylo líto, krátit  to 
na jednu větu.  
Měl by následovat dlouhý výčet poděkování lidem, kteří se podíleli, ale i těm, kteří přispěli hmotně. Jen namnožit 220 
Prochorovin s medailonky nominovaných ( 7x A4 oboustranně) nebyla legrace. Ale oni někteří ani svá jména netouží 
zveřejnit. Vzhledem k tomu, že jsem zapomněl, kteří to jsou, děkuju všem anonymně. 
Ale nemůžu se nezmínit o Velišských. Bodlák mne pozval na organizační schůzku a když jsem tam na svém velocipédu 
značky Author dorazil, tak tam sedělo tolik pěknejch holek, že jsem zalitoval, že bydlím v Jičíně. Nejen pěknejch, ale i 
šikovnejch. Jak on to s těmi ženkými dělá? Ale ony už všechno věděly a já přijel domů ještě za světla. On jim dokonce 
přikázal naučit se prezenční listiny nazpaměť, aby to šlo hladce, a ony nevzdorovaly. Taky to pak hladce šlo. 
Z Prahy volala paní Šputová, manželka mistra malíře Zdeňka Šputy, který měl v galerii úžasnou výstavu. Omlouvala manžela 
a řekla, že si mistr velmi váží toho, že byl nominován. Soudím, že český malíř Zdeněk Šputa byl ve svých devadesáti letech 
nejstarším nominovaným.  
Předseda poroty J. K. Čeliš vzpomíná: „Před deseti lety, to byl Štefan v K-klubu, tam muziku obstarávala právě vzniklá 
kapela Fidle. Na Štefanovi měla svou premiéru. Dnes, deset let poté, ja kapelník předsedou poroty.“ Fidle se za tu dobu staly 
světoznámé a pan profesor přibral, dodává redakce.    
Když to všechno skončilo a pan místostarosta Koníř mi řekl, že je často náležite štvu, ale že tohle se nám povedlo, balili jsme 
všechny ty obálky a papíry už v pohodě. 
Pak jsme v takové různorodé společnosti uklízeli stoly a židle, protože sál musí být připravený pro další sporty. Pak jsme se 
Štefanem (Hudcem) nesli harmoniku a on nechtěl, abych mu pomohl, ale vykládal mi, jaký je úděl českého muzikanta. Bylo 
mi docela fajn, dokonce jsem se radoval, že jsem to s tím Štefanem docela dobře zakončil. Akorát v žaludku bylo mi dost 
těsno, protože Velišské dámy péct cukroví umí a já jim nechtěl dát košem a nemusel jsem se k tomu nutit. Na stolech ho bylo 
dost a zvláště ty žloutkové řezy ... . Ve spojením s pomazánkami Hanky Bydžovské ..., prostě Štefan byl jedna báseň. 
 

Štefan 
2006

 podle
 obor ů

Výtvarné obory

18,5%

Hudba, tanec

16,7%

Film, foto

1,9%

Divadlo

10,6%

Literatura, noviny, 

přednášky

29,6%

Akce všeho druhu

22,7%

 
 
Ze štefanské kroniky ( zatím 1,91 kg ):    
- Občanská kultura na Jičínsku přežije i 21. století, čehož je Jivínský Štefan jasným důkazem. 
- Vždycky se na Štefana těším, protože tu je  spousta krásných pracovnic kultury. 
- Jivínský Štefan – unikátní vynikající akce. Neměnit! Štefana nám mohou závidět  Brňáci i Pražáci. 
- Jako vždy pěkné. je už málo míst, kam se vejdou všichni. 
- Potěšení pod hradem Veliš, co uchovával 100 roků kompaktáta – HORE ZDAR 

- Nevěděla jsem, co dokáže pampeliška a bodlák 
 

Laureáti Jivínského Štefana 25. 2. 2007 
Vladimír Úlehla, Štěpánka Fléglová a žáci ZUŠ Hořice 
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Skauti a radnice 
I když městský rozpočet je záležitost, od které se odvíjí mnohé konání ve městě, byl hlavním bodem veřejného zasedání 
zastupitelstva města dne 19. 2. skautský srub. Přesněji, komu by měl patřit. Bylo příznačné, jak ti hoši a dívky, někteří teprve 
v žákovském věku,  přišli v krojích na jednání. Právem. Na  dokončení stavby odpracovali nezjištně bezpočet hodin. 
Domnívajíc se, že pracují na svém srubu. 
Je obtížné, snad i nemožné,  rozplést celou kauzu. však také se objevil návrh, aby byla na to ustavena speciální komise. 
Jednou větou: srub nebyl zkolaudován v dohodnutém termínu, nebyla splněna podmínka smlouvy o bezúplatném převodu do 
majetku skautů. Další věta byla o 237 000 korun, které skauti dluží městu za okna a dveře.    
Rozprava byla  dvouhodinová, delší než jednání o rozpočtu. Z tu řečeného vyjímáme: 
Vitvar: „Mně se to zdá poněkud tvrdé. Ve  smlouvě je kolaudace, ne dluh.“ 
Kužel: „Srub by měl sloužit nejen skautům.“ 
Císař: „Výchova spočívá i v tom, že skauti pečují o majetek, na kterém pracovali.“ 
Brykner: „Od začátku město šlo na ruku skautům až moc. Je Junák schopen tu stavbu dokončit?“ 
Jiřička: „Měli bychom se oprostit od drobných výpadů. Vytvořme do příštího zastupitelstva pracovní skupinu... .“ 
Pak navrhuje věc odložit. Že město odstoupí od smlouvy (o převedení na skauty) pokud do 30. 6. neproběhne kolaudace.  Na 
základě dalšího průběhu schůze svůj návrh bere zpět.  
Hlasování: 9 : 9 . Pan starosta se zdržel hlasování. O věci bude jednat další schůze  zastupitelstva. 
Po schůzi říká vedoucí skautů Michal Císař: „Přivítali jsme možnost seznámit zastupitele se všemi problémy, které vedly 
k nedodržení termínu. Máme dojem, že zastupitelé neměli všechny potřebné informace pro své rozhodování.  
PS: V budoucnu je třeba počítat i s tím, že plocha, kterou zabere investiční záměr v prostoru kasáren v Lipách, bude sahat až 
do blízkosti srubu. V místě, kde je teď hřiště pod srubem, se počítá s bytovou výstavbou. 
 

Švejk kulturn ě 
Když začali chystat Švejk restaurant naproti hřbitovu v Jičíně, dost lidí mělo pochyby o vhodnosti. Jest už Švejk pro mnohé 
folklor a to vinou mnohých poněkud pokleslý.   
Když Švejka 20. 2. slavnostně otvírali, pověděl pan šéf, David Hána, že to přece bývalo, že kapela šla z pohřbu rovnou do 
hospody. V hospodě zaměřené „plzeňsky“ pak při otevření Švejk představoval hosty – a ejhle: mezi rozličnými řediteli a 
jinými šéfy, pan Dr. Radko Pytlík, vědec haškolog a Richard Hašek, pana spisovatele vnuk. A oni tuze zajímavě vyprávěli. I 
o tom, kterak jinoch Jaroslav jezdil za svou milou do Libáně, kde ji před ním, nepříliš  spolehlivým, ukrývali. Též jak Hašek 
byl společenský člověk, ale nešlo o hospodské tlachání. on toužil poznat charakter lidí, a tak je provokoval. k tomu se musel 
přetvářet. 
Oba pánové se pak obrátili na nápis na zdi: „Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Seď v hospodě, zaplať si pivo a žvaň 
si co chceš. “    
Neměli bychom, někteří, chodit  do těch hospod víc? 
 
Kačenka 
- Byli jsme sami, a tak jsme si to užívali. Nejříve jsme přišli do úřadu a tam nám řekli, ať zmáčkneme OSVČ. To slovo se 
Kačence nelíbilo, taky si ho nikdy nezapamatovala, ale zvednuta knoflík zmáčkla. Líbilo se jí, jak sám od sebe vyjel papírek, 
a tak mačkala pořád knoflík OSVČ, až jsme měli mnoho papírků, na každém jiné číslo. Žádné takové číslo nikde nesvítilo, 
tak jsme si sedli. Kačenka vydrží sedět jen osmnáct vteřin. Pak vzala věc do svých rukou. Postavila se  se svými 98 
centimetry k přepážce a řekla: „Kde tady dáváte bombóny?“ Prvně v životě viděl jsem Českého úředníka v rozpacích. Byla to 
úřednice a slíbila Kačence, že příště bonbóny budou. Netušila, že takovouhle věc si Kačenka přijde zkontrolovat. Na rozdíl 
od mnoha občanů, kteří jen nadávají, ale pro věc nic neudělají. 
Odbaveni jsme pak byli záhy. Každý jsme dostali svůj papír. Já jsem tam napsal písmena (mnoho), která ničemu nepomohla, 
ale musela tam být, Kačenka nakreslila sluníčko. Kačenčin papír byl hezčí. 
Potom jsme museli spěchat, protože se křižovala padesátpětdvanáctka a padesátosmosmnáctka s padesátpětjedenáctkou. 
Kačenka řekla: „Ahoj, pane výpravče.“ Ale on ji stejně červenou čepici nepůjčil. Přesto jsme všem vlakům zamávali. 
Kačenka jim šeptem ještě něco vzkázala, ale co, to nepověděla.  
Hned nato se začala domáhat mého slibu, nezbylo, než ho splnit: V České pojiš´tovně mají výtah bezhlučný, hydraulický, při 
troše šikovnosti veřejně přístupný. Jsou tam zrcadla a  sklopná sedačka. Dveře se samy otvírají a zavírají. Může být větší 
zážitek? Kačenka vystoupila ve druhém patře, prošla se  chodbou a zmáčkla nulu. Tam si zase počkala,  až se dveře 
automaticky hydraulicky otevřou, jen nakoukla a frčeli jsme nahoru. To už si tu sedačku sklopila. Za peníze pojišťěnců jsme 
si to užili. Šestkát, dál Káča počítat neumí.   
A pak že v Jičíně není žádná kultura.  
- Kačenka telefonovala: „Babi, budeme vodovat?“ za to dám krk, že ani vy, inteligenti, nvíte co to znamená. Ani my tenkrát. 
Prostě Kačenka zobrazuje svět. Vodové barvy jsou ten nejškodlivější způsob na ubrusy, nábytek, šatičky i tělo. proto ho 
Kačenka s potěšením používá. A že si na to vymyslela krásné sovo. Akvarel vzniká vodováním. Kačenka vznikla milováním.  
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Jivínský Štefan 2006 podle obcí   
     

Obec Za 2006 Dlouh Celk % 
Jičín 84 28 112 51,9 
Hořice 18 9 27 12,5 
Nová Paka 5 7 12 5,6 
Staré Hrady 6 1 7 3,2 
Lázně Bělohrad 4 3 7 3,2 
Kopidlno 1 4 5 2,3 
Sobotka 2 2 4 1,9 
Řeheč 3   3 1,4 
Veliš 3   3 1,4 
Žeůeznice 2 1 3 1,4 
Pecka 2 1 3 1,4 
Miletín 1 2 3 1,4 
Běchary 1 2 3 1,4 
Bukvice 1 2 3 1,4 
Holín 2   2 0,9 
Valnice 1 1 2 0,9 
Mlýnec   2 2 0,9 
Vysoké veslí   2 2 0,9 
Vokšice 1   1 0,5 
Újezd p. Troskami 1   1 0,5 
Lukavec 1   1 0,5 
Chodovice 1   1 0,5 
Slavhostice 1   1 0,5 
Malechovice 1   1 0,5 
Kozojedy 1   1 0,5 
Zámostí 1   1 0,5 
Slatiny 1   1 0,5 
Cerekvice n. B.   1 1 0,5 
Dolní Lochov   1 1 0,5 
Libuň   1 1 0,5 
Milkovice   1 1 0,5 
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Bachova fuga v Dolních Kozorohách 
Monika Morávková měla silné brýle, silný pas a silné přesvědčení, že lidstvo je v jádru dobré, jen se 
mu musí dát příležitost to projevit. Monika byla studentkou pedagogické fakulty obor český jazyk, 
hudební výchova. Snila o tom, že jednou bude hrát v kostele v rodných Kozorohách na varhany, 
kostel bude plný a lidé budou tleskat, i když to se při mši běžně nedělá. To ale nikomu neřekla. 
Však podařilo se ji přesvědčit mládež ve vsi, že uspořádají v kostele svatého Martina koncert. Bude to 
koncert nového typu, posluchači budou nejdříve seznámeni s obsahem skladby, až tato odezní, bude 
diskuse. Otázky se budou podávat písemně. 
Pak šla přesvědčit zastupitele. Na jejich jednání zazněla mnohá slova, neboť jednání bylo v hospodě. 
Ale nebylo to nic platné, zastupitelstvo bylo v počtu tří a tak nebylo usnášeníschopné. Když Monika 
odešla připravovat zvací plakát, zněla ještě slova další, silná, která s koncertem neměla nic  
společného ale s Monikou ano, a tak je vynecháme. Bylo mezi nimi i slovo „přeříznout“. 
Sestavit plakát, napsat o skladbě nebyl pro studentku ČJ a HV problém. Problém byl sebrat odvahu a 
přesvědčit pana řídícího(76), aby hrál Bachovu fugu. Paní řídící udělala Monice čaj z meduňky a 
Monika neznala  skrytý význam toho symbolu. Meduňka používá se na uklidnění. Pan řídící mluvil o 
tom, jak měl v době totality jisté potíže kvůli tomu, že hrál v kostele. Sice jen dvakrát do roka, ale  „oni 
, Moničko, oni všechno věděli. Měli všude svoje lidi.“ Monika trpělivě poslouchala, i když se jí po čaji 
chtělo hodně čůrat. Nakonec si pan řídící vyžádal dva měsíce na nastudování. Monika souhlasila, 
jiného jí nezbývalo. 
Byla umyta jen půlka kostela, ta, ke které se zavázala Monika. Ostatní mládež uložené úkoly 
nesplnila. Ale na koncert přišla. Letáčků o vzniku a smyslu Bachovy fugy bylo sto, i když Monika chtěla 
daleko víc. Pan řídící přišel v černém obleku s černým kloboukem. Posluchačů přišlo jedna, z toho 
zastupitelů nula. Paní Milada Novotná (69) chodí na všechny mše, jen jí to všechno dlouho s její 
hůlkou trvá. Řekla  ale, že musí před osmou odejít, že dávají Letiště. Sedla si na místo, kde sedávala 
43 let. 
Monice tekly slzy, ale nikdo to neviděl a ona byla zvyklá. Pan řídící si nasadil pletené prstové rukavice, 
které mají na konci prstů prostřižené otvory a hrál. 
Mládež v počtu tří stála podél lavic s papírky na dotazy. Paní Novotná odešla v 19:40, protože jí 
všechno dlouho trvá. Ale vrátila se, protože si zapomněla hůl. Pak odešla i mládež v počtu dvou. Ale 
na papírku se objevil přecejen jeden anonymní dotaz. „Když se na varhany hraje i nohama, to se po 
těch klávesách nebo pedálech dole šlape v botách, nebo v ponožkách?“ Monika si sedla do první řady 
a poslouchala Bachovu fugu.  
Když skončila, pan řídící se šel dolů poděkovat posluchačům. Stál na prvním stupni oltáře v černých 
šatech, v ruce měl černý klobouk a rukavice s ustřiženými prsty. Monika mu za všechny posluchače 
obřadně poděkovala a řekla o hlubokém hudebním zážitku. Nebyla to úplně pravda, varhany jsou 
staré, některé tóny vypadával. Nástroj potřebuje opravu.  
Když scházeli dolů, Monika nabídla panu řídícímu rámě, schody se smekaly. Pan řídící řekl: 
„Nástroj je starý, potřebuje opravu. Regentschori od Jakuba říkal, že je potřeba asi půl milionu.“ 
Monika si řekla, že celý rozpočet Dolních Kozoroh je 460 000, ale řekla si to jen pro sebe. Nahlas 
pravila: 
„Bach má v sobě tolik tajemných míst, že se musí teprve postupně objevovat.“ 
„A víte, Moničko, že jsem s největší pravděpodobností hrál v kostele svatého Martina naposled?,“ řekl 
pan řídící. 
Pak už neměl nikdo z nich co říci, protože někdy jsou slova zbytečná a našemu životu jen překáží.  
           
Kačenka literární 
Miluje knihy, tedy i knihovnu, kam ráda chodí. Méně už milují naši návštěvu knihovnice. Kačenka už 
ví, že v dětském oddělení se přezouvá, a tak to respektuje. Množství moudra a krásy, které je 
v knihách ji fascinuje a tak putuje od regálu k regálu, nakukuje do knih, občas jakoby čte (občas 
vzhůru nohama) a vzápětí knihy vrací, aby v dalších a dalších čerpala další a další podněty. Vzhledem 
k tomu že počet svazků v knihovně už převýšil číslo 100 000, nemůžete chtít na tříapůlletém čtenářovi 
– nečtenářovi, aby si pamatoval, odkud kterou knížku vytáhl. Proto nám nikdy nebrání v odchodu.  
Přezouvání si ale Kačenka zapamatovala a tak aplikuje i tam, ke není předepsané. Jen krátce jsme se 
zastavili dole, prohlížím noviny a najednou vidím tu hodnou paní v šatně, jak utíká s Káčinými botami 
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a naše dítě v domnění, že vyvedlo něco nepatřičného, kličkuje před ní v ponožkách mezi regály. Inu, 
je celý náš život svázán všelijakými předpisy, kdo se v tom má vyznat. 


