
 1 

PROCHO  vydává prochor vydává prochor vydává prochor vydává prochor    

píše bohumír procházka      píše bohumír procházka      píše bohumír procházka      píše bohumír procházka      ROVINROVINROVINROVINY 
zvěsti z Ji čína  a okolí  * http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php * 1. prosinec  2007  č.12 /   07 

 
Kdo zpívá ... 
Ostružno, kostel Povýšení svatého Kříže, neděle 4. 11. 2007. Stojan na noty je čtyřstranný. Zpěváci nejsou do 
oblouku, ale do  uzavřeného kruhu okolo not. Malé varhany mají dva měchy a stále se musí pozvedávat. Buď 
někdo ze zpěváků, nebo sám varhaník a sbormistr. Dívka hraje na zvláštní flétnu zvanou ciňk, psáno německy 
zink. Flétna má pronikavý zvuk, chvílemi vede celý sbor.  
Zní dávná hudba barokních kancionálů. Má většinou jednoduchý nápěv, který se opakuje. Lidé v kostele se 
přidávají ke sboru. Michal Pospíšil každou píseň uvede. Promlouvá: „Smrt nás fascinuje. Se smrtí se 
kamarádíme. ... Před  deseti lety ostruženský kostel opravili. Větším kostelem okolo je příroda . Říkáme jí 
Mariánská zahrada. ... . Písně jsou mostem mezi vyznáními. My máme všichni společného šéfa, jen pracujem 
každý u jiné filiálky. Kdo zpívá, dvakrát se modlí... .“ 
Ostruženský koncert neměl bůhvíjaké plakáty a propagaci. Lidé se pozvali navzájem, přišlo jich hodně. Mezi sborem a 
posluchači bylo blízko. Chvílemi byl sborem celý kostel. Michal Pospíšil vede v létě setkání      příznivců staré hudby - 
semináře. V naší krajině se zabydlel, své působení  rozšiřuje na celý rok. Kdo se chce přidat, bude vítán. Ustavující se 
Literácký bratrstvo je otevřeno každému. Možno se hlásit přímo Michalovi Pospíšilovi ( tel. 603 293 766, mail 
michal_posp@volny.cz). 
První vystoupení nového sboru bude na rorátech   15.12.07 v 17:30 u svatého Ignáce. 
 
Svatý Martin – setkání 
Mateřské centrum Kapička pořádá svatomartinské oslavy už tradičně. Bývaly v knihovně, v Káčku, ty poslední 
11. listopadu na faře Církve československé husitské. Ona  posloupnost míst, kde Kapička získává útulek, svědčí 
o dynamice v životě, i dynamice ve vztazích.  
Program je standartní – vyrábějí se lampionky, následuje  divadlo a pak už je venku připravený koník a průvod 
ke kostelu, kde sedí zmrzlý žebrák a odehrává se tu prastarý příběh roztrženého pláště, který zahřeje žebráka i 
vojáka Martina. Martinovi se pak zjeví Ježíš a plášť se objeví zase celý. Takže ho může za  rok opět roztrhnout 
za účelem žebrákova zahřátí. 
Místnost na faře není malá, ale už ve tři byla plná. Rodiče i děti chodí rádi. Dostanou čaj, kávu, můžou si 
popovídat, maminky zdrbnout, tatínkové podívat se po ostatních maminkách. Nebezpečí propíchnutí prstu při 
výrobě držáku lampiónku je stejné každý rok. Děti jsou upatlané od lepidla stejně jako loni. Rohlíčky byly 
skvělé. Kůň byl malý a jmenoval se poník. Za ním šlo v průvodu asi 57 dětí, maminek, tatínků. Kolik bylo 
lampionků nikdo nespočítal. Svíčky nehořely, vítr byl silný. Ale čaj pak doma chutnal náležitě.  
 
Pírková Jitka – fotografka  
Vystavuje v knihovně a její měsíční expozice je pestrá a zajisté událostí. Jako je ostatně pestrý život  a  aktivity 
paní fotografky. Učitelka matematiky a fyziky, cestovatelka, mistryně světa v cyklistické časovce, fotografka 
mnoha žánrů. Hory, moře, města. Koláže a fotografika. Makrofotky – záběr na detail. Ale i pohled  daleko.  
Je zřejmé, že paní fotografka věnovala přípravě výstavy náležitou pozornost. Materiálu přinesla mnoho, takže 
instalace je mozaiková. Množství exponátů zasloužilo by si větší místnost. Je zřejmé, že co paní Pírková dělá, 
dělá ve velkém nasazení. A důkladně. Věříme, že to, co je v knihovně, je jen nahlédnutím do laboratoře 
fotografky a další výstava klidně mohla by být monotématická.   
Galerie radosti v KVČ v Jičíně je kromě přehlídky  fotografického řemesla i průzorem do duše autorky. Ukázkou 
jejího vidění na cestách. Ale i vhledu do vnímání kulturního dědictví předků. v neposlední řadě i smyslu pro 
humor.  
 
DÁVÁM NAJEVO ŠIROKÉ MUŽSKÉ (NEZADANÉ) VEŘEJNOSTI, ŽE SE ŘÍZENÍM OSUDU 
NACHÁZÍM VE STAVU TAKTÉŽ NEZADANÉM A ZÁROVEŇ SKORO V KRISTOVÝCH LETECH 
SVÉHO MÍRNĚ ŠÍLENÉHO ŽIVOTA A ŽE UVÍTÁM ZÁJEM ČÁSTEČNĚ UZRÁLÉHO, ALE NE 
ZKOSTNETĚLÉHO MUŽE, KTERÝ SE NEZALEKNE POŽADAVKU OTEVŘENÉ KOMUNIKACE A 
UPŘÍMNÉHO SDÍLENÍ. ZN: NESLIBUJME A DÁL SE UVIDÍ. 
Redakce je oprávněna předat zájemcům email zadavatelky.   
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Jak se dělá politika  
Otázka Š. Hradila na internetu:“ Pane starosto, jezdím pravidelně s dětmi na váš pohádkový festival. Zdá se mi 
rok od roku stejný a jako by šlo o akci, která je ve městě trpěna. Myslím tím obchodníky, kteří vůbec nereagují. 
Výklady jsou stejné jako kdykoliv jindy a mimo střed města jako by akce neexistovala. Nemělo by město mít 
větší vliv na organizaci a vtáhnout do dění i další, především obchodní subjekty a markety? ...“ 
Odpověď starosty :“ Situace je taková, jaká je. Nejde o vliv, ale rádi bychom se více podíleli na přípravě a 
vlastním festivalu, ale musí chtít i druhá strana. Velice  mě mrzí, že jsou naše nabídky odmítány, ale vše je v 
rovině osobní a ať si to každý přebere, jak chce.“ 
Na třikrát opakovanou žádost o vysvětlení, odpovídal pan starosta, že nemá čas. Až na tiskové konferenci, kde bylo celé 
vedení radnice, novinář pochopil, že jde hlavně o jednoho člověka. Spíš než o onu druhou stranu.   Komentář: jakoby jeden o 
koze a druhý voze. A kdo jsou MY a ONI, když právě radnice hezky mluví, že festival pořádáme spolu? Však největší bolestí 
jičínské politiky, a nejen jičínské, je ona personifikace. Jakoby podstatná byla osoba opozičníka a nikoli  myšlenky, které 
vyslovuje. Snad je to projevem vyšší lidské kvality, dokázat se povznést nad klukovské „on si začal“ a řešit věc samotnou.  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Noviny informují především o skandálních příhodách a málokdy něco z toho, co tvoří skutečný obsah 
politiky, dokážou alespoň trochu poutavým způsobem občanům přiblížit. (V. Havel) 
  
Politici neumějí odpovědět na jednoduchou otázku. To svědčí o obecném úpadku politické kultury. (V. 
Havel) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Kousky z deníku 
10 11 2007 
Hlásili sněžení. Za jablky musím, pokud je čas. Sněží už. Fouká. Nemám rukavice. Ale není důvod proč na Dvorečák nejet. 
Na hrázi  ani rybář. A veškerý výhled  tmavý. Přeci sem jezdím kvůli tomu, jak se ta žluť listí mění v hněď. Teď  nic. Že by 
tam už nebyla? Ale je. Jenže jinak nasvětlené. Přesněji – nenasvětlená. Možná, že tam někde to slunce je, ale za mlhou a 
mraky. Takže jakoby není. A svět  dole je jiný. 
Všechno okolo nás je. Ale my to v různých chvílích vidíme různě. Záleží na osvětlení. Záleží na tom, jak se díváme. Kdy se 
díváme. Nebo na tom co chceme  a co nechceme vidět?  
Jablka mám. Asi poslední. Na některých je takové poleva. Sněhová. Nebo ledová? Ale jen když je sbírám, či 
trhám. Až je dovezu, budou jen mokré. Poleva zůstane na těch neutržených. Není někdy dobré některé věci 
nechat bejt jak jsou a kde jsou? 
15 11 2007 
Zelené úřadování. Seminář o šetrném a ekologickém úřadování a podnikání v porotním sále. První ohlédnutí – tohle je věc 
mladých. Jen minimálně seděli tu lidi střední a vyšší generace. Je to dobře. Na začátku přišli papaláši, pronesli svou zdravici 
a odešli úřadovat. zdali ekologicky? 
My zůstalí poslouchali jsme ty mladé zapálené holky, pro které je to povolání, ale asi i vnitřní zájem. Své přednášky měly 
dobře připravené, vesměs pěkně  dokumentované počítačovou prezentací. To je, co nám chybí. Mluvíme často nezáživně, 
předvádíme se při tom. A suchopárně. Těm dívkám jen bych vytknul, že tam chybí vtip. Úsměv, satira. Kresby nejsou vše. 
Nejedná se jen o „životní moudra“, ta přijdou s věkem. Ale ironie, i sebeironie nemusí snižovat odbornost. To nám chybí 
nejen tu, ale i v životě všeobecně. 
Byly pěkné ty dívky. Nevadilo, že měly většinou malá prsa. jen si myslím, že u té, co měla ty krásné dlouhé nohy se k nim ty 
huňaté kozačky nehodily.   
16 11 2007 
Taneční Valdice. Výhodně kumulované – obě vnoučata najednou za jedno naše vstupné. Nechápu, jak je baví celý večer 
poskakovat okolo sálu. Pouštějí jim k tomu bublifuk, mlhu, světla všelijaká. Holky prý dnes mají šaty vypůjčené za obrovské 
peníze. Proč, když to nejhezčí co na nich je, je jejich mládí a přirozená krása. A k tomu stačí obyč jednoduché šaty bez 
nákladných cingrlátek. Alespoň že kluci už nemusejí mít rukavičky, jako bylo za nás.  
Kvůli té jedné M lituju, že mi je, kolik je. Má oduševnělý pohled. Je za ním příslib úžasné energie vnitřní, o které se vůbec 
neví, kam bude nasměrována. Nikdo netuší, jaké místo ve světě zaujme. V tomhle je půvab těch holek, o kterém jejich 
vrstevníci asi ani neví. Taky proč by museli.  
I o těchhle úvahách je ta naše účast. A musel jsem vydržet čtyři tance. Už dlouho jsem se tak nezapotil. Ale- slušelo jim to, 
těm našim dětem. To je úžasnej dar, smět na tyhle věci patřit a z nich se radovat. 
17 11 2007 
V 17 u kašny. Kašna je obalena jakousi pytlovinou, za kterou je jen sníh, Nic se tam neděje. Je to metafora současna? 
Pamatuju si, jak kdysi pan senátor (taky chodil ke kašně..., ale to už je dávno) chtěl udělat v koleji krásnou fasádu, aby to 
město pěkně vypadalo alespoň zvenčí.  
Tak letos jsem záměrně nikoho nijak nezval. Přišlo lidí 10. Svíčky jsme rozsvítili vedle té pytloviny na historickém dláždění. 
Takhle nízko nejsou tak vidět. Na zábradlí kašny byly zřetelnější. Taky metafora? O vlivu těch listopadových lidí na náš 
život teď? 
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Alespoň jedna tradice pokračuje – šli jsme do hospody. Do lepší hospody – k Andělovi. Budvar byl skvělej a tak jsme hned 
začali „schůzovat“. Nejdřív jsme řekli,  že ta Petra, dnes už Pardoubková, je pěkná.  Někdo dodal, že je to tím, že je 
Slovenka. Já jsem si dodal, že levice má pěknější než pravice.  
Ale nebyl jsem slyšet, jeden pán ukrutně řval. Pardon, mluvil nahlas, abych nepsal jako bulvár. Řval o tom, zda se dá smířit 
radnice s pohádkovým festivalem. I když se k tomu říkají hezká slova, to napětí všichni cítíme. A nebudem přece při 
Budvaru a svařáku tohle  rozebírat. Ale padlo tam krásné slovo: FACILITÁTOR. Dobří pamětnící na něj vzpomínají. Byl 
užitečný, když se pořádalo akční plánování pro budoucnost koleje. (Facilitátor = odborník na moderování diskuze, vedení 
rozhovoru. Odpovídá za průběh procesu, nikoli za obsah). Tak často bychom ho potřebovali. Třeba by pak někteří politici na 
radnici nemuseli ztrácet glanc a zvyšovat hlas na novináře. 
Ale to by musel být vůle. Ne jako třeba veřejné zastupitelstvo. Naši zástupci lidu sice pěkně říkají o tom, jak je zajímají 
názory občanů, ale pak napíšou pozvánku tak, aby stěžejní problém byl skryt za nicneříkajícím označení „rozpočtová 
opatření“. A diskusi zařadí až na konec, kdy je o všem rozhodnuto. Jó politika, to je velké umění, řekli jsme si při Budvaru a 
svařáku 17. listopadu.   
18 11 2007 
Český malíř  Rudolf Kremlička některé obrazy nedokončil. Blanka Frajerová o nich napsala, že jsou považovány za 
umělecky zajímavější, protože se zdají být otevřenější. No jistě. Takže vůbec nejzajímavější je prázdné plátno. Páral: muka 
obraznosti. provokující plátno, papír, obrazovka. (Provokující nepoznaná žena?). 
U Kremličky problém další. Vdova dala některá plátna rodinnému příteli Ottovi Ornstovi, aby je používal ke své tvorbě. Ten 
na jeden z nich (byl na něm portrét B. Donátha) namaloval na druhou stranu svůj autoportrét. Dvě díla na jednom obraze. 
Jeden pán, druhý pán. Záleží, kterého si otočím navrch.  To neměl Ornst na plátno? Kde se v člověku bere ta drzost doplňovat 
smysl věci? Nebo dávat jí  jiný význam? 
Domalovávání. Je vůbec možné nedokončený obraz dokončit? Vždyť nemůžeme vědět, co umělec chtěl a jak to chtěl. A proč 
vlastně nedomaloval? Neměl čas, umřel? Nevěděl jak dál? A máme my právo vědět, že významný umělec neví jak dál? Jaké 
že právo umožňuje nám dotvářet genia dle vlastní představy? 
Radek Pilař své už hotové obrazy po letech přemalovával. Dokonce doplňoval trojrozměrnými předměty – kusy látky, papíru. 
Nelíbily se mu? Osobní umělecký vývoj nutí ho k tomu? A co když je to stagnace, nebo pokles? Krásné dílo zkazíme.    
Ne, nesahat! 
21 11 2007 
Tak to byl zážitek. Paní F svolala kulturní komisi, která přišla v počtu 9. Připočítáme-li cestu, šlo sumou o 12 pracovních 
hodin. Pro úředníka nicmoc, pro na smrt odsouzence kus života. Ty hodiny KK strávila tím, že měla schválit schválené. 
Výběr sošky na udílení Ceny města Jičína. Soška už vybrána (radou, vedením radnice, i narychlo ustavenou komisí), takže 
vyjádření kulturní komise je bohapustým alibismem kohosi, kdo zaspal termín. Ostatně komise nemohla jinak, neboť 
nevybírala, další návrhy zaslané „viděla“ jen dle vyprávění. V podstatě měla dát legitimitu rozhodnutí „moudrých“. Komise 
to schválila (rozhodla, navrhla, požehnala...). Lid tak chce. Brrr.  
Tři roky se ví o Ceně města Jičína a teď spěch. Výběr umělců, kteří měli předat návrh, byl bez výběrového řízení (jen 
oslovení subjektivně vybraných umělců). Termín na předání návrhu neumožnil seriozním umělcům seriozní realizaci. Atd. 
Kdy bude cena předána? Na předvánočním setkání, na které  zve starosta vybrané osobnosti města. Cena města bude 
osobnosti města udělena na neveřejném setkání. Tak tohle je jičínská specialita. Ale ve městě, kde se smlouva o investici za 
dvě miliardy, proti které má právní kancelář oprávněné výhrady,  schvaluje zastupitelstvem v nedůstojném  spěchu,  je možné 
vše.   Čím nás ještě v budoucnu radnice překvapí?  
V ševcovně na KK by všichni by ještě kecali a kecali, protože to nám jde nejlíp. Naštěstí nás Firga vyhodil, neboť musel jít 
dělat něco rukama, tedy smysluplného. 
23 11 2007 
Valná hromada Kapičky. Přišli i zástupci radnice. Pan místostarosta Brykner pronesl v úvodu krásný projev zakončený 
krásnou větou: „Budete-li cokoli .... můžete kdykoli... “. Vybavil se mi podsaditý pan Libíček, který v nějakém filmu v roli 
komunistického funkcionáře vytočil okénko své šestsettrojky (to bylo tenkrát papalášské Audi) a do davu pravil: „... a 
kdybyste soudruzi něco potřebovali, u nás máte vždycky dveře otevřené...“ . Libíček odjel. Pan místostarosta se záhy po 
projevu omluvil a odešel. Ale před tím dostal kytku a byl z ní rozpačitý. Svět se mění, v něčem ale jen málo. 
Pak si holky pěkně vjely do vlasů. Ale bylo to tvůrčí. Mnoho jich začínalo svou řeč  slovy o tom, že mají chuť do práce a že 
... v podstatě že  čekají na úkoly. Soudím, že Kapička pojede dál ve svém náročném rozletu.   
24 11 2007 
Blata, horolezci pořádají Memoriál Špitálského a Charouzka. Tři kilometry se běží terénem, na cestě je slanění, v lomu i 
mostění. Jedenáct závodníků, z toho dvě dívky. Jen o něco méně pořadatelů. Jaký to býval velký a slavný závod. I velká 
televize tu kdysi natáčela. Tomíno si ani při „slavnostním“ zahájení nedovede vzpomenout, zda sedmadvacátý, nebo jen 
šestadvacátý ročník. Přesto je to patřičné, že se běží. Ilja Š i Vláďa CH byli skvělí lezci a dobří kamarádi. 
25 11 2007 
Honza vyšel před hájovnu. Má na sobě cosi, co vypadá jako mnišská kutna. Vede mne do ateliéru – dílny. Přichází slečna a 
přinese čaj. Asi zelený, dobrý. Hrníčky nejsou hrníčky, ale misky bez uch. Nebo uší? Někteří by řekli, že v dílně je trochu 
nepořádek. Ale ti, kteří jsou v obraze, najdou tu krásnou kumštýřskou harmonii. Harmonii věcí, kumštu vytvořeného i 
myšlení uvnitř holé hlavy umělce. „Užívat života...“, říká Honza. 
Jan Rampas, autor nového Pelíška na Prachově i jiných dřevěných plastik v Jičíně, odjel na Nový Zélend jako gastarbaitr 
trhat jablka. Odtud se vrátil jako umělec. Podivná změna člověka. Tam někde uvnitř to muselo být. Jen najít ten spouštěcí 
mechanismus. Lájíček to nazývá ZASVĚCENÍ. 
________________________________________________________________________________ 

Když strach schováváte, vyroste. A když ho vyslovíte, zmenšuje se. Jakmile strach sdílíme, nejsme sami.  A 
psaní je jeden způsob sdílení. (Esther J. Endlingová) 
__________________________________________________________________________________________ 
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Kačenka  

- Kačenka telefonuje. Má „drahý“ bakelitový mobil, který umí nejen přenášet hlas, ale i pouštět bubliny. Ale to se 
na koberci nesmí. Káča říká. „Ne, Naty, to neříkej, to nechci slyšet.“ Nebo: „No jistě, jistě ale nemusíš mu to 
říkat...“: Naty má v občance Natálie, ale uznáte, že Naty, to zní. Ostatně občanku dostane někdy až za víc než 
deset let. Je neuvěřitelné, co všechno ty holky už za dobu, co se naučily telefonovat, prožily. A kam všude se 
podívaly.  
A nebo je to jen důkazem, co všechno se dá vidět a prožít a procestovat a... . A že ty malé holky by nás mohly té 
fantazii učit?  
- Za stolem je lavice, na lavici je dřevěná stolička, na ní sedí Káča a maluje. Káča nejradši maluje „vodama“, tedy 
jak jíkají malíři technikou akvarelu. Má kelímek, kde máčí štětec, s vodou už náležitě zabarvenou. Štětcem 
připraví barvu a vytváří kytky. Kačenka má kytkové období, podobně jako měl třeba Špála modré období. Na 
čistou stranu použitých papírů vytváří veliké množství zahrad. Květiny na nich se příliš neliší tvarem, ale střídají 
se různé barvy. Malířčina pracovitost je veliká, všude okolo se suší snad deset zahrad, než se dá přemluvit, že 
jsou připraveny měsíčky nakrájených jablek. Odmítá si umýt ruce, přece bude malovat dál. (Kdysi pozoroval jsem 
jednoho zubaře, nečistil si zuby  ani před spaním, ale ani ráno.) Kačenka ví, že můžeme žít v květinovém světě, i 
když právě venku nejsou kytky čerstvé. 
- Hrát s Káčou „Člověče“ věru není lehké. Ani žádné jiné hry. Vymýšlí si svoje pravidla, vnucuje je ostatním. 
Pravidla mění i v průběhu hry ve svůj prospěch... . Při nebezpečí vyhození figurky dožaduje se pardonu. Někdy, a 
to je záměrně, působí dojmem, jako by nechápala. Švindluje s tak milým úsměvem, že ... . Věcné argumenty 
odmítá, či na ně nereaguje. ... Nepřipomíná to něco nebo někoho? Akorát že Káča se ještě nerozvedla.    
Situace dá se ale popsat i vznešeněji: Tak se rodí diktátoři. Nebo osobnosti? 
- Káča měla při odchodu ze školky zalepenou dlaň. Tvrdila, že ji Natálka nechtěla  dát nůžky a propíchla jí ruku. 
Nepátral jsem po skutečnosti, zajisté byla jiná. Z hlediska příčiny i důsledku. Šli jsme do baletu, protože všechny 
holky z lepších rodin vždycky chodily do baletu. Ale museli jsme se zastavit pro pití. Káča vyprávěla panu 
prodavačovi, že má propíchnutou ruku a on ji dal bonbon. Čokoládový. Cestou do „lidušky“ se Kačenka chtěla  
zastavit ještě v dalších obchodech, prý podívat se, co tam mají. Pochopil jsem, že lobování může mít rozličné 

literární     PROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINY     příloha  



 5 

podoby, některé hraničící se žebrotou,  a vysvětlil, že musíme pospíchat. Ostatně šla s námi jedna pěkná 
maminka. 
Doma u večeře mi vysvětlila, že jezinky jsou manželky od čertů a na propíchnutou ruku si ani nevzpomněla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína  rozhodli jsme se již  dvanáctým   rokem 
udělit  

Jivínského Štefana  
za pozoruhodný kulturní počin roku 2007 a za    dlouholetou kulturní činnost 

Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k  popovídání, rádi všem 
poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy zavzpomínají na to, co hezkého se v roce 2007 v kultuře na okrese událo a 
přispějí k nominaci. Návrh na Štefana může provést každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) 
a stručné zdůvodnění, jméno a  adresu navrhovatele.  Své návrhy zasílejte do 31.12.2007 na adresu koordinátora Štefanské 
komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín. E mail :prochor.jc@tiscali.cz, tel. 493 523 492 V nominaci je třeba 
uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti), nebo kulturní počin za rok 2007 
 

Štefanská komise&Nadační fond Jičín město pohádky&Knihovna Václava Čtvrtka Jičín 
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