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PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINYROVINYROVINYROVINY 
zvěsti z Ji čína  a okolí ����http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php� � � � 1. květen 2007  č.5 /   07 

 
Redakční 
Prochorovinám dostalo se  sžíravé kritiky. Byla najprv telefonická, nabídku uveřejnění kritických slov kritizující odmítl (a). 
Jakož i osobní rozhovor. V zjitřené atmosféře zapamatovala si redakce jen výtku o vytrhávání ze  souvislosti a o zveřejnění 
slov, které veřejnosti nebyly určeny. Byla řeč o komunistech a závěr: Prochoroviny jsou jako Haló noviny. Telefon nebyl 
drahý, hovor redakce záhy ukončila (zavěšením). Ten kdo volal, nebyl totiž totožný s osobou, které se článek týkal. Dotyčná 
osoba rozhovor odmítla.  
Redkace přišla o abonenta, kterému  noviny deset let bezplatně donášela franko dům.  
Ujasněme si vztahy. Prochoroviny jsou noviny stranické, nikoli veřejnoprávní. Straní tedy svým názorům, které mohou mít 
rozličný vztah k objektivní pravdě, pokud si ji někdo troufne stanovit. Snaží se psát o dění, na které jiné noviny nemají čas, či 
místo, či chuť. Nebo dotyčný „je jejich inzerentem.“ Snaží se psát kriticky, což často vede k tomu, že jejich názor není zcela 
objektivní. Skutečnost, že věc zmíní, otevřou diskusi, považují za nejdůležitější. Mohou se při tom dopustit chyb. Věcných, 
etických, jiných. Redakce se za to omlouvá, mrzí ji to. Není to ale důvod, aby pracovala jinak. 
Redakce uvítá všechna kritická slova k obsahu i tváři novin a slibuje jejich uveřejnění.  
 

Možná lepší, když se píše s chybami, než vůbec nic.   Jan Rejžek 
 
 
Alej březová vysázená. 
Je to krásný příměr: zatímco úřady, orgány, některé obchodní domy stromy kácejí, je to občanská iniciativa, která aleje 
vysazuje. Zajisté ty úřady nekonají bez patřičných povolení a s podmínkou nové výsadby. Ale právě tak dá se jistě opatřit 
vyjádření, že stromy ještě obstojí. Jičíňákům nemusím vysvětlovat, o co jde. Každý máme jistě svůj strom či alej. Kupříkladu 
některým nám bude  dlouho chybět větrolam topolový u Alanových sadů. Město vysvětluje, že by pozemky u topolů byly 
neprodejné.   
Paralela by se dala nelézt i u škol. Úřady ruší, prý se nevyplatí. Iniciativní a dobří lidé usilují o zachování, či znovuotevření, 
jako  třeba Bodlák a Pampeliška ve Veliši.  
A tak se spojila obec Vitiněves,  Mariánská zahrada a Středisko ekologické výchovy ČR. Sehnali peníze, pořídili víc než 
stovku sazenic a  pozvali lidi  s rýči. V sobotu 21. sjelo se víc než 250 lidí. Někteří vezli svůj rýč přivázaný na kole i 15 
kilometrů. „Na cestě od Vitiněvsi k Starému Místu bylo vysazeno celkem 113 bříz. Až se všechno dosází, bude jich celkem 
163,“ říká hlavní organizátor Lukáš Bílek. 
Cenné je svědectví člověka z návsi, paní Anny Kopalové: „Oni to měli moc  dobře  zorganizované. Všude byla cedule, i 
dokonce popsaný návod jak se stromy sázejí. Člověk se poučí i pro sebe. Překvapila mne naše omladina ze vsi, jak se 
zapojila. Přišli někteří rodáci, kteří ve Vitiněvsi nebydlí. Každý dostal své číslo, ví která bříza je jeho a měl by o ni pečovat – 
zalívat.“  
Ano,  ta člověčí iniciativa, to je největší kapitál. Možná, že cestu od Vitiněvsi do starého Místa málokdo zná. Teď u se 
„lantem“ moc nechodí. Měří 2,5 km, je nejprv asfaltová, pak panelová, dost velká část je ale klasická polní hliněná cesta. Na 
těch dvou a půl kilometrech se sešla naše moderní historie.  Pěšky, nebo na kole může si rodina udělat úžasný vyhlídkový 
výlet. Severní panoráma, které je odsud vidět, je překvapující. Lukáš tvrdí, že za dobrého počasí dá se z cesty napočítat 14 
kostelů. Ve SM možno se napojit u podniku Silnice na asfaltku, projít obcí, po Velišském hřbetě ke Smírčímu kříži, přes 
kopec na Loretu a k obelisku ve Křelině ... .  
Myšlenka znovuoživení polních cest je skvělá. Kdo chce jet z Vitiněvsi do St. Místa  přes Jičín, ujede osm kilometrů. 
Polňačkou jdete příjemnou cestou, máte na co koukat a jednou, až břízy vyrostou, můžete si připomenout, jak je to prima, 
když se  lidi pro dobrou věc dají dohromady. 
 
 
 
 
Kasárna revitalizovaná 
Otázka výstavby v kasárnách náležitě zahýbala veřejným míněním v Jičíně. Po internetu kolují články z MFd. Pan starosta, 
aniž by to doložil, píše o redaktorce, že pracuje na zakázku a že je bezcharakterní osobou, která znehodnocuje práci mnoha 
lidí. Značka Honzajs píše na městské diskusi: „Jičín si rok od roku kazí své renomé nejen díky velice „efektnímu“ 
hospodaření našich radních, ale také díky konzumě pojatými festivaly.“   Atd. Emoce překročily své hranice.   
Kromě faktické stránky věci bylo by na místě čerpat poučení. Do jičínských věcí zasáhl dík MFd celostátní tisk, byť na 
regionálních hradeckých stránkách. Kde jsou místní noviny, aby přinesly vysvětlující články a vyjmenovaly všechna pro a 
proti. Ony by přece měly být nejinformovanější? Kde je opravdovská, ale opravdu opravdovská možnost, aby se občané 
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k věci vyslovili? Internet má jen omezené množství lidí. Na veřejném zasedání zastupitelstva je diskuse občanů až na konci, 
kdy je rozhodnuto. Možnost otevření diskuse ve Čtvrtletníku byla zamítnuta. Hovory s radnicí navštívilo naposledy asi 30 
lidí. Bylo by pokrytectvím namlouvat si, že se někteří lidé přímé konfrontace nebojí ... .  
Jedním z důležitých kroků je opustit často používanou praxi, že ten, kdo má jiný názor, je nepřítel a chce škodit a nemá 
charkter. Vždyť přece občané si sami udělají názor o tom, kdo používá takových argumentů.  
Dějinná praxe ukazuje, že ti politici, kteří  z neúspěchu svého konání viní především novináře, dlouho ve své funkci 
nepobyli.  
 

.Vlastně každý člověk, který se dobrovolně baví s novináři, nemůže být úplně  normální  (Barbara Nesvadbová) 

 
O lásce s knězem 
Nezasvěceným zdá se podivné, když kněz zpívá o lásce. Ale právě O lásce známé a neznámé jmenoval se kytarový recital 
jičínského kaplana Petra Šabaky 21. dubna ve svatováclavském kostele ve Veliši.  Příjemný Petrův hlas, kytara, 13 
návštěvníků, předmájový podvečer a šlikovské baroko. Ještě zbytky lešení okolo kostela, které svědčí o dobré vůli 
velišských, opravit co se dá.  
Kněz pravil: „To je dobře, že vás je tu tolik, máme k sobě blízko.“ Poslal kolovat knížku Píseň písní v hebrejštině, aby 
posluchači měli něco v ruce. Zpíval a recitoval texty biblické, texty své i dalších  autorů. Některé biblické zhudebnil. 
Všechny písničky byly krátké. Aby se dal vnímat jejich obsah. Aby si lidé ujasnili, co všechno láska znamená. Neboť ten 
pojem dosti jsme  si nesprávně zúžili. „Není-li Bůh tak blízko jako muž k ženě, tak je něco špatně.“ 
Na závěr rozdal texty lidových písniček. Jedna je o tom, jak si hulán namluvil modrooké děvče, druhá o stonavém srdci a 
vltavských tůních. Lidé se snažili zpívat s kytarou. Nebylo to úplně ono, ale každý si vzal papírek domů.  
Odnesli jsme si taky slova: „Kdybych lásku neměl, nejsem nic.“    
 
Řeheč literární  
Aby si lidé píšící mohli popovídat, aby se vyhecovali k dalšímu psaní, aby si vyslechli názor odborníků, aby někteří mohli 
dostat diplom a  cenu, konají se literární soutěže. Soutěže pořádají obvykle sami literáti, aby ty ceny mohli udělovat druhým 
a ti druzí, aby je zase udělovali jim.  
Novopacký zubař Václav Franc pochází z Řehče a tak se  soutěž, kterou s přáteli pořádá, jmenuje Řehečská slepice. Ale ona 
se nevyhodnocuje v Řehči, protože řehečské stodoly jsou ještě studené a velké divadlo řehečské ještě není zkolaudované. 
Jičínská knihovna Václava Čtvrtka je Slepici příznivě nakloněna.  
21. dubna odpoledne sešli se účastníci soutěže i příznivci opsaní i Řehče. Přišlo jich hodně, židle se musely přidávat.  Jako 
vždy byl připraven program, letos se jmenoval Řexpo. Byl tu kupříkladu představen model řehečské atomové elektrárny, 
četba z díla hejtmana Krasvce, přijela i Řehečská kapela ... . Milé je, kterak takové akce objeví v lidech komediální talent. 
Francova etuda s krabičkou zápalek byla zajímavá na koukání i na poslouchání. Další pozitivní poznání je v tom, že dovedl 
do programu zapojit celou svou rozvětvenou rodinu i pár dalších přátel. Ti všichni uspořádali zajímavou soutěž i příjemné 
odpoledne bez nároku na jakoukoli finanční podporu z vnějšku. Přesněji – generálním sponzorem byl Václav Franc sám.  
Soutěže se zúčastnilo celkem 35 autorů, kteří poslali 39 prací. Pro cenu v kategorii prací o Řehči si přijel pan Jiří Šandera až 
z moravských Milonic.  
 

Přišla doba průměru až podprůměru.                 (Milan Knižák o politicích) 
 
V kravín ě (bývalém) jarně 
V dnešní době, kdy vládne heslo, že o peníze jde až v první řadě, potěší každý krok, který dokazuje i jiný přístup k životu. 
Univerzální kumštýř Josef Bucek vybudoval ve Vokšicích galerii J. B. Spektrum a nehodlá tam vystavovat sám. První letošní 
výstava jmenuje se Vítání jara. S květinovými motivy sešli se tam umělci různí věkem, technikou i místní příslušností. 
Dětské vidění květin přinesli žáci ZŠ Bodláka a Pampelišky z Veliše, pestrou květenu řeckou nafotil šumperký Alois 
Chalupa, nejde se tu i motýlí motiv původem ze Švédska, reálné vazby a kompozice nainstalovala Střední škola zahradnická 
z Kopidlna. Aby byl výčet úplný, dodejme malířká jména E. Hnyková, F. Škoda, V. Tvrdá, J.Q. Valter. Rozměrné fotografie 
přinesl J. Machač, keramiku figurální i užitkovou Z. Pokorná. Domácí pán sestěhoval své hlavy a ostatní objekty do menší 
místnosti, kterou nazval provizorní depozitář. 
Potěšitelné  je, že bývalý vokšický  kravín nemění se jen na výstavní síń, ale že se stává i místem kulturních setkávání. Na 
vernisáži byli jičínští písničkáři Terlecká a Hochman, přijeli laureáti Velišského slavíčka a i děti ze stacionáře ve Rváčově. 
Pan galerista se právem chlubí, že vytvořil pro tyto účely i venkovní posezení.  
 
V Káčku na zá…. 
Nebývá obvyklé, když se celé divadelní představení odehraje na záchodě. V jičínském K klubu to dokázali. Dokonce si to 
představení sami napsali. Pánové Pařízek a Tlapák své dílo nazvali drobničkou. Do představení pozvali ještě další herce. 
Z divadla – Martina Zajíčka a Leoše Peteráče. Přiznali se k tomu, že až v úterý usoudili, že ve čtvrtek 12. 4. bude premiéra – 
a byla.  
Samozřejmě má název představení Tenkrát na zá…. i druhý význam a melodie známého westernu, která tam zazní, to 
potvrzuje. Ostatně inspirace americkými gangsterkami je módní a oblíbená. Dobře se hraje a přináší tvůrcům dobré 
podmínky pro improvizace, uplatnění rozličných nápadů a spojení žánrů divadelních od baletu přes muzikál po drama. Tak 
proto si to v Káčku napsali, a tím si to při zkoušení, ale i při představení užívali. Samozřejmě se nejedná o bůhvíjak originální 
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text. Inspirace známými tématy je zřejmá. O to tu ale nejde. Hodnota divadla je v režijních nápadech, v situační komice, ale i 
v chuti, s jakou si herci s divadlem pohrávají.  
Herci intenzivně dva měsíce pracovali i u vědomí toho, že nejspíš počet repríz nepřesáhne čísla deset. Není totiž jednoduché, 
aby se herci různých profesí i místa bydliště sešli.  Přesto do svého představení šli s velkým nasazením. Dokumentují tak 
nesmírnou posedlost divadlem, která v Káčku trvá. 
 

Lodžie v kv ětnu: 
1. 5. 2007  18:00 Majáles: Orientální tanec. Recitál (kytara, slovo,  zpěv) P. Šabaky. Posezení                                                                     
13. 5. 2007 5:00 Vítání ptačího zpěvu s Dr. Z. Mrkáčkem 
19. 5. 2007 14:00 Jičínské poetické jaro – recitace a  autorské čtení básníků z Česka, Polska, 
Slovenska 
 
 

 
 
 

Pan ředitel a elektrika 
aneb Martin Zajíček - režisér musí zvládnout vše. 
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Kačenka  
- Kačenka si vyžádala tašku, složila do ní ručník, tatranku, panenku Barbínu, mobil co říká: „Ahoj, jak 
se máš.“ Řekla že letějí s Natálkou do bazénu a že je tam ponesou čápi. Pak ještě dodala, že staří lidé 
do bazénu nesmějí. Ano, myslela mě. Tedy omezení pro určitou skupinu obyvatelstva?  Malý Čunek 
v Jičíně? 
Zarazil jsem se a moje úvahy nebyly, věru, příjemné. Přemýšlel jsem, kde se tahle xenofobie u Káči 
bere. Nejspíš si ten čapí let a pak koupel chtějí užívat svým holčičím způsobem. Ale stejně ... Na mysl 
mi přišlo, jak jednou v dobrém  rozmaru pravila, že mi mečem usekne hlavu. A zatrnulo mi znovu. Nu 
což, vítězní Jeníček a Mařenka zplynovali babu na lopatě do pece. Jak zatočila Karkulka s vlkem, to 
by taky jistě neprošlo Spolkem na ochranu zvířat.  
„Pojď mě houpat a zpívej mi při tom, jak ten kočí lezl za ní na půdu,“ vyrušila mne Káča z neveselých 
úvah. Já šel a houpal a zpíval. Dovedou si nás, pánové, ty ženské náležitě otočit kolem prstu, není liž 
pravda? 
- Dávali jakýsi seriál, a tak jsme si večeřeli s Káčou sami. Ona jí ledacos, ale musí to být s „kepučem“. 
Tak měla topinky s kepučem a mně nabízela kečup na tlačenku. Podařilo se mi tajně ho odstranit a 
dát si tam cibuli a ocet. Vedli jsme řeči, co takhle chlapi obyčejně vedou. Vysvětlila mi, že kepuč je 
zdravý, protože rajčátka jsou zdravé. Ale nejzdravější jsou cumlavé bonbóny, protože mají nejvíc 
vitamínů. Nějak jsme se stočili ke krásnému českému výrazu „dát po tlamě“, ale to se jí nelíbilo, že by 
při tom mohla upadnout hlava. A že je nejlepší „na prdel, ale na holou“. Pak skončil seriál a měli jsme 
po ptákách. 
- Byl krásný letní sluneční den 12. dubna. Káča chtěla k rybníku, šli jsme k rybníku. Řekla: „Že je tady 
hezky?“ .  Řekl jsem, že je a ona si  vzpomněla, jak jsme se loni koupali. Tak jsme se šli koupat, ale 
musela slíbit, že to nikomu neřekne. Bylo to nádherné jako loni v létě. Když jsem ji obouval, povšimnul 
jsem si jejich ponožek a povídám, že ji smrdějí nohy. Přiznala to a zeptal se, zda mně taky smrdějí 
nohy. Tak jsem to taky přiznal a bylo nám spolu dobře. Do té doby, kdy hned nad rybníkem hlásila 
paní Čejkovbé, aniž byla tázána, že jsme se byli koupat. Pak to ještě vyslepičila doma. A pak že se dá 
ženskejm věřit.  
- Na Prachově je drak. Alospoň Káča to tvrdí. Našla takovou malou zlatou věcičku, která vypadla 
princezně, když ji nesl drak. Drak bydlí v jeskyni, ale když jsem se Káči zeptal v které, neprozradila. 
Mám podezření, že to neví ani ona. Ale že tam drak je, o tom je přesvědčena skálopevně. Dost mi o 
něm navyprávěla. Že mu z tlamy šlehá červený oheň (podobně jako v libáňském divadle Martínek), že 
mu princezna ráno dělá k snídani obložené chlebíčky, že ... . Káča toho ví o drakovi velmi mnoho. A tu 
zlatou věcičku mi ukázala. Je pravá.  Zase další věc, kterou můžeme dětem závidět. My máme své 
Kauflandy a Seatibizy,a Blesky,oni svou fantazii.  Není to lepší? 

-  
Monika 2 
Když si chtěla Monika udělat pořádek v hlavě, tak šla na hřbitov. Kdyby se ji někdo zeptal proč právě 
tam, asi by nedokázala odpovědět, nebo by mluvila cosi o   klidu a není vyloučeno, že by se dostala  
až k reinkarnaci. Jenže Moniky se nikdo neptal, o Moniku se vůbec málokdo zajímal. Bývaly doby, kdy 
nad tím přemýšlela a hledala, zda je to dobře nebo špatně. A jestli s tím má něco dělat. Neví to 
dodnes, ale dělat s tím nic nehodlá, je přesvědčena, že by to nebylo nic platné. K takovému 
přesvědčení došla, když vzdala boj se svou tloušťkou. 
A tak si chodila po světě a z toho světa se jí nejvíc líbilo chození po hřbitově. Netušila, že i její babička 
i prababička tu často pobývala. V době, kdy ony žily, nějak stařenám vybýval čas, a tak brávaly kytku 
ze zahrady, někdy z louky a šly. Tam promluvily pár slov se  sousedkami, někdy samy se  sebou, 
vždycky s tím komu tu kytku nesly. Byl ten rozhovor pro ně příjemný, neboť byl jednosměrný a nikdo 
jim nekladl otázky. Genetickou cestou, kterou Monika neumí a ani nechce ovlivnit, přenesla se touha 
po hřbitově až na ni.  
Hřbitov v Dolních Kozorohách byl zvláštní tím, že téměř třetinou byl parkem. Předkové nějak 
nesprávně odhadli kolik lidí bude umírat a tak oplotili víc, než bylo třeba. Rozumně vždycky vykácely 
jen tolik borovic, aby bylo místo na hrob. Ostatní zůstaly a když foukal jen trochu vítr, krásně hrály 
živým i mrtvým. Asi právě tenhle koncert pomáhal Monice „rovnat si věci v hlavě“. Ne, že by si je 
urovnala, ale … . Samozřejmě si je nikdy neurovnala, ale aniž si to uvědomila, v tom rovnání si 
libovala.  
Právě teď si potřebovala probrat včerejší mejdan. Ne, že by mejdany Moniku lákaly, že by na ně 
chodila často. Ale bylo to právě tady, kde se rozhodla pro změnu taktiky. Vezme ten svět útokem. 
Chytí příležitost za pačesy. Najde si … . Nenašla. Tlustý holce hledá se velmi těžko. Tlustý holce 
hledá se takto: přišel Robert a řekl: „Nechceš se projít?“ 
Málokterá tlustá holka se nechce projít, když ji pozve pěkný Robert. Pěkný Robert začal tuze lákavě: 
„Víš, rád bych ti něco řekl …“ . A začal vykládat, jak miluje Alenu a že nechápe, proč Alena nemiluje 
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jeho. Monika poslouchala. Aby to poslouchání dokázala, občas se i zeptala. Moničin zájem Roberta 
těšil a vykládal další a další podrobnosti. Jak balí Alenu a co by kdy by … . Monika koukala na 
pěkného Roberta, jak je tím vyznáním ještě pěknější a stačila se přehrát do role Aleny. Vlastně to byla 
docela zajímavá hra. Propadávala hře stále víc a víc. Takže bylo docela logické, že najednou vzala 
Roberta za ruku. 
„Co blbneš?“ 
A bylo po hře, bylo po kráse. Když začala Monika brečet, tak to už byla sama. Zase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


