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Karamazovi - Občan – Tobruk 
Biograf Český ráj umí. S časovými prodlevami přinesl za sebou filmy Karamazovi - Občan Havel –Tobruk. Nejen přinesl, 
ale promítal s patřičným tyjátrem před představením. U Karamazových nalévala se vodka, před Tobrukem byly uniformy... . 
Divák vstoupil do doby, do atmosféry. Hlavně  ale, přijeli tvůrci. Podepisovali, vyprávěli, vysvětlovali, odpovídali na otázky.  
Nejde jen o to, že i nejvzdělanější divák potřebuje  cosi dovysvětlit. Není na závadu odcházet z kina s otázkou, kterou nemá 
kdo zodpovědět a musím tak činit sám a se s sebou i pohádat. Však některé vysvětlivky tvůrců můžou otvírat otázky  další a  
další. 
Úžasné je, smím-li osobně poznat toho, s kým jsem měl v uplynulých 95 minutách tu čest. Nahlédnout do jeho myšlení, 
poznat jeho motivy. 
Václav Marhoul  řekl, že Tobruk je jeho dítě. Nějak se s ním nemůže  rozloučit. Jezdí po vlasti a vysvětluje, zodpovídá. Není 
jen Marhoul – Tobruk. Udělám práci a jdu dál. Po promítání v jičínském biografu lidi viděli nejen člověka, který dělá 
filmové řemeslo. Muže fascinovaného  svou prácí. Ale ještě – velké protiválečné poselství, které hodlá nést a  rozvádět mezi 
lidmi. Bylo vidět, jak diváci chápou, ptají se a přidávají své vzpomínky, své přesvědčení.  
Po Tobruku byla v jičínském biografu protiválečná demonstrace. Nikým nesvolaná, neformální. Někteří jsme  to ani neviděli. 
Ale  cítili.  
 
Občané pro sebe 
Paměť – Jičínská beseda – Čtyřlístek – jičínský kvartet. Výrazy nové, mnohým zatím neznámé. Mají zatím za sebou  
nemnoho konání. Postupně je Jičíňáci poznají, vstoupí do povědomí kulturní veřejnosti. Aktivity – to je  asi nejvýstižnější 
název. Tak se dá mluvit o občanských aktivitách, občanské společnosti. není podstatné, zda se jedná o občanské sdružení, 
spolek, centrum, či hudební těleso. Podstatný není ani název. Kvarteto své jméno teprve vymýšlí. Možná ani úřední registrace 
některých není ještě ukončena. Hlavní je, že se lidi sejdou a konají. Ze své potřeby. Pro sebe i pro druhé. Těšme se, že druzí, 
kteří konají z moci úřední, budou nápomocni. Grantový systém města je propracovaný a pro podporu uchystaný. 
Paměť dala o sobě vědět na Letné vzpomínkou na srpnové události. Setkání bylo neformální, slovo věcné, výstavka názorná. 
Na závěr  se zpívala hymna. Zpívala, ne hrála. Další konání spolu s muzeem 21. října v Obřadní síni – setkání na  téma 
Počátky československé státnosti. 
Jičínská beseda tu kdysi bývala. Její pokračování nastalo 3. října v ševcovně přednáškou P. Kracíka o rituálu posvícení. 
Téměř nestačily  židle. Pokračování bude 7. listopadu ve spojení s muzeem přednáškou J. Lédla o objevu kopidlenského 
exempláře Pražské bible.  
OS Čtyřlístek je příkladem  spojení kavárny s centrem pro rodiče a děti. Café Bar naproti 2. ZŠ. Byla tu dílnička pro děti o 
festivalu JMP. V nejbližším plánu jsou další dílničky a šipkový turnaj. 
Členem kvarteta a jeho iniciátorem je pan vikář Jandejsek. V Jičíně a v okolí hráli Mozarta a Dvořáka. Studují Beethovena a 
Borodina. 
 
 

V mediích se hlas musí dát všem včetně těch, které já sám odsuzuji nebo považuji za nemorální.  ... Jsem proti 
jakékoli cenzuře. (Robet Ménard) 

  
 

 
Renesanční Horáček 
Toto ocenění použila  Alena Pospíšilová při vernisáži výstavy obrazů a loutek 2. 10. v knihovně. Politik, herec, 
Rumcajs,sborista, učitel na ZUŠ, autor textů rozličných, před třemi léty začal malovat. Dělat hlavy, pak celé loutky.   
I v malířství několik žánrů. Portrét (opravdu k poznání), krajina, abstrakce. Potěší ironie (Heberova kobyla). Zajímavé na 
Rodinném mlýnu je, že malíř namaloval realitu a tu  doplnil dík paměti o části věkem ztracené. Pozorovat a fantasta může si 
na výstavě hrát hru na vymýšlení. Kde se v mysli malířově  berou ty prdelaté a kozaté ženské?  Jak vznikly spletence  
abstraktních tvarů?  
Pan malíř přišel v tmavém obleku, v tmavošedé košili, s červeným motýlem a půvabnou ženou.  Vernisáž představovala hold 
přátel: Duo Komárkových zahrálo, Draga Zlatníková recitovala svou poezii. V knihovně bývají i výstavy  bez vernisáží. Je to 
škoda. Připravujeme se o SETKÁNÍ. Horáčkův podvečer byl, i dík skvělým koláčkům, příjemný. 
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Posvícení = posvěcení 
Mnozí, kdož nepřijdeme na náměstí (houpačky), nebo nemáme babičku pamětnici, ani si neuvědomíme, že nějaké posvícení 
je. Ale máme, chválabohu, muzeum a to nám věc v sobotu 4. října připomnělo. Dámy tam pekly koláčky, čepovalo se pivo, 
trochu marně – byla zima. Hrály klávesy, harmonika a Robert pohybové divadlo, Lhotákovi předváděli všelijaká hejblata, 
proChor vyprávěl na štaflích pohádku ... . Hlavně  ale, kdo přišel, poznal, jak se  stíná kohout a jak se shazuje kozel. 
S kozlem nebyl problém, ten, když spadnul, tak se rozpadnul a byly v něm bonbony a to děti uklidili rychle. Ale když se 
tomu chlapci podařilo i se zavázanýma očima kohouta sepnout, tak tam byla krev. Býčí krev jménem Bikaver. A pan ředitel 
Jaromír musel řešit otázku nalévání alkoholu mladistvým. Zvládnul to se štítem. Obětoval se.  
Znamenávalo posvícení v životě obce mnoho. Kupříkladu Eva vysvětluje, jaký býval v minulosti problém, když by mělo být 
v sousedních obcích ve stejný den a k disposici je jen jedna kapela. Naši předkové byli moudří. V druhé vsi bylo za tejden. 
Posvěcení neposvěcení.  
Moc  dobře, že se jičínské muzeum stará, abychme my náš termín nezapomněli.  

 
 

Je to opravdu nápadné, jak se do orgánů města dostávají lidé peněžních sklonů, bez smyslu pro půvab místa. 
 (Ludvík Vaculík o Praze) 

 
Válčili  zbytečně 
Jen my starci můžeme vzpomenout, jak naši starci nám vyprávěli o válčení na Piavě. Možná pro mnohé z nás bylo to idylické 
a tak vzdálené ... . Pan inženýr Josef Fučík, vojenský historik, přinesl 21. října  do obřadky v zámku situační náčrty bitvy a 
vyprávěl, věru, vůbec to idylka nebyla. Rozvodněná řeka, nedokonalá technika (vory), letadla prvně použitá k válčení ... .  
A v Praze už se nastolovala republika a jásalo.  Absurdní divadlo, jsou naše dějiny. První šéf Československé armády Jan 
Diviš leží na jičínském hřbitově.  
Jana Kořínková z muzea promítla  fotky válečných památníků. Návrh, který se neuskutečnil, představoval památník na 
začátku lip. A za ním Vítězný oblouk. 
Setkání, které pořádalo OS Paměť spolu s muzeem bylo neformální a důstojné připomenutí vzniku republiky.  
 
Zase na ně řve  
„Tady změna, já jsem asi kecal. ...  Divadlo není škola ... . ... Seš král, člověče, to je víc než ředitel školy. Víc než policajt. ... 
Kam chodíš? ... No tak to určitě. ... To nejsou Pavlínčiny stránky ... . ...  No tak znova, von z toho má prdel. “Atd. 
Jenom několik autentických vět z tvůrčí metody pana režiséra Martina Z v jičínském k klubu. Se studenty připravuje hru 
Komedie vánoční o narození našeho pána Ježíše Krista, totiž o přijetí svatých tří králů, jakož o ukrutné smrti krále Herodesa. 
Sepsal Josef Lédl. Hrát se bude „někdy před vánocema“. 
Řve na ně, a oni ho  poslouchají. Já se jim  divím.  
 

Politika  slouží něčemu dobrému, pokud se  řídí  rozumem, nikoli touhou po  pomstě a uraženou ješitností. 
  (Luboš Palata)   

 
Stojedenáct 
Tolik roků uplynulo od  otevření současné budovy  školy v Libáni. Však taky je  na dveřích napsáno ANNO 1897. V sobotu 
25. 11. uspořádali oslavu, vystavili kroniky,  spoustu  fotek, staré školní výkazy a nabídli kávu a zákusek, aby se vzpomínalo. 
A vzpomínalo. Někdejší pan ředitel Libor Novotný (82) rozdělil své působení na žákovské, učitelské a ředitelské. Přiznal, že 
to poslední nepatří k nejšťastnějším.  Odpoledne byla akademie, na které se podílela  skoro celá škola.  
K významným žákům školy patří i František Škoda, výborný malíř, značný kuřák a dobrý člověk. Žena Irena mu uspořádala 
na radnici výstavu. Škoda, že už Franta nemůže přijít. Viděl by, co má přátel a ctitelů, spíš ctitelek. Podle  portrétů, které 
namaloval. Převážně ženy. Ale ony se  asi lépe malují. Jsou takové ... méně hranaté. U krajin z okolí Libáně postávali lidé 
dlouho. Jsou to obrazy nejen dokumentární. Ale i krásné. Tahle výstava FŠ byla v pořadí pětačtyřicátá. 
 

Aleje 
Ve Vitiněvsi  sázejí stromy. Lukáš Bílek, který to s ostatními dává dohromady, spočítal, že jich za dva roky je celkem 347. 
Obec  to nestálo nic, nebo skoro nic. Peníze se  sehnat dají, jen se nesmí říkat, že to nejde a jít místo shánění na pivo. Ve 
Vitiněvsi si to pivo dají, samozřejmě. Ale až když je vykonáno. Líp chutná. 
Vysadili stromy okolo křížků, hlavně  ale  do alejí. Sázet aleje je lepší, než stavět sochy. Sochy se občas bourají, nebo 
přemisťují, jako v Jičíně Havlíček. Aleje vedou odněkud někam. Ty vitíněveské vedou z obce do kraje. Nebo opačně. To 
záleží, jde-li člověk  do světa, nebo se vrací. Oboje je správně. Až stromy vyrostou, budou šumět. To je zvuk lepší, než když 
někdo mluví. A ještě lepší, než když kecá. A tak si budou lidi podél těch alejí chodit, mlčet, přemejšlet. Někteří se i vezmou 
za ruce. Není to nádhera? 
 

Pozvánky 
Václav Kořínek – výstava, Lodžie  
vynálezce  hudebních nástrojů, svébytný muzikant, hrdelní zpěvák, malíř a dřevořezbář  zahájí svou výstavu 1. 11. v 15:30 
v Lodžii. Výstava potrvá až do uzpívání koled, tedy  do 19. 12. 2008 
Objev Pražské Bible, Jičínská beseda a RMAG 
Josef Lédl vypráví o tom, jak byl nalezen kopidlenský exemplář  Pražské Bible. 7. 11. 18 hod. v muzeu 
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Eros v literatuře – LIS, knihovna 
Pásmo erotické poezie a literatury z dílny členů Literárního spolku v Jičíně. (Kde je hranice mezi erotikou a pornem?)   
20. 11. 18 hod. KVČ Jičín. V rámci celostátní akce Den poezie. 
 
Jak to bylo s erotikou 
LIS měl vystoupení v Nové Pace. Povedlo se. S potěšením hodnotíme u skleničky či půllitru.  Co dál? Celostátní Den poezie 
ctíme každoročně. Jak bude letos? Což takhle název: Eros v české literatuře? Se skromným  podtitulem, že česká literatura, to 
jsme my. S rozpaky některých přijato. To bylo ještě v zimě. Od té doby bouřlivá tvůrčí diskuse jako nikdy. Někteří se hlásili 
a pak odhlašovali. Názory na to, jak věc zarámovat, jaký bude  spojovací text mezi autory, byly různé. Někteří si pro sebe, či  
ve spolku řešili, kde je hranice. A kde už porno. Někteří si moc nedali říct. 20. 11. v 18 hodin v KVČ bude vidět výsledek.    
 
Kačenka 
- Protože je z muzikantské rodiny, přinesla  flétnu, že se chce na ní naučit. Myslela tím dnes. Tedy – za dnešek. 
Že se pro ní táta za půl hodiny  staví. Tak jsme začali strouhat jablka a strouhnul jsem se jen já. Ale Káča byla víc 
upatlaná. Pak jsme je jedli a přemejšleli, jak vařil pejsem a kočička dort, že tam dali buřty. Navrhl jsem kepuč a 
Káča  souhlasila. Nebudu popisovat jaké to bylo a kdo to  dojedl. Příště jinak.  
Pak vytáhla  flétnu a utřela si ten náústek do trika. To vypadalo profesionálně. Tak jsme hráli. No, prý se má držet 
i rytmus i melodie. Káče se dařilo držet jen jedno. Ale děsně ji to bavilo. Babička si zavřela dveře. Když jsme 
přestali, vždycky  si utřela poslintanou flétnu do trika. Zkusil jsem to taky. Opravdu to vypadalo profesionálně. 
Když přišel Káči otec, řekla, že už hrát umí. Všichni jsme se radovali jak máme muzikální dítě. Babička taky. Že 
už nemusí zavírat dveře.  
- Káča měla bolebřich a mohla jen piškoty. Rozhodl jsem se to pedagogicky využít. Odčítání. Do misky dal jsem 
10 piškotů, jako je 10 prstů. V excelu jsme namodelovali 10 koleček. Při každém jednom snědení jsme jedno 
kolečko zabarvili. Snědla pět. To nebylo vhodné, to by se pletlo. Tiše jsem trpěl jak drobí do klávesnice a na 
koberec. Ale když zbyly v misce dva, přišla moje chvíle. Kolik jich zbylo? Káča věděla. „A teď mi pověz, kolik jsi 
jich snědla?“ a napověděl jsem, že jich tam bylo deset. Káča hrábla do misky a nacpala si do pusy zbylé dva. 
S plnou pusou správně odpověděla že deset.  
Nenávist žen k matematice je všeobecně známá. Ale musíme si, pánové , uvědomit, že i s ženskou rafinovaností 
je třeba počítat. Po celý život.  
- Když jsem Káču poněkud marně vychovával k úklidu rozházených hraček, žačala mi argumenovat jistou Láry 
Fáry a Štrachajdou. Nebo štrachajdou? Nevím, zda je to jméno, nebo vlastnost, nebo činnost. Nicméně opět 
důkaz, že stále se máme od  dětí čemu učit. Hlavně  ale, že  šikovná ženská, a to ony jsou všechny,  dovede si 
vždy najít vhodnou ideologii na všechny  své neřesti. A malé holky jsou v tom nešikovnější.  
- Káča ráno bulila. Držela v ruce  svou novou flétnu polepenou obtisky. Byly (obtisky) tak velké, že nemohly 
nezakrýt některé dírky. Tmavá flétna jimi zkrásněla (Kača má estetické cítění), ale byla nepoužitelná. Pominu 
skutečnost, že tohle se ženským často stává. Připomenu, jak náš pan účetní kdysi polepil počítačové myši 
evidenčními štítky . Dole, aby nehyzdily. Tedy tam, kde je kulička. Byly nepoužitelné. Ale tady jsme začali 
sundávat obtisky z flétny  a málem nestihly školku. Obtisky většinou nedrží. Tyhle velmi. Poněkud jsme se i 
pohádali. Ale nemyslím, že by příště Kača konala jinak. Vy takovou ženskou, která se dá poučit, někdo znáte?     

 
  
 
 
 
   

 
  
   

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN  
ocenění za pozoruhodný kulturní počin roku 2008 a  za    dlouholetou kulturní činnost 

 
Těšíme se na Vaše nominace.  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 31.12.2008 
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 2008. 

 
Štefanská komise  

 Nadační fond Jičín město pohádky 
                                                 Knihovna Václava Čtvrtka Jičín                                                                    
 
 

literární     PROCHOROVINY  příloha  
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Kousky z deníku 
05 10 2008 Výročky 
Listuju výročními zprávami. Nedávno poslal Exit, dnes Kapička. Úžasné ohlédnutí za tím, co všechno se dělo, děje. Štůs 
výroček za rok jen v Jičíně ze všech oborů už by byl náležitě tlustý. Za pár let – regál. Za století – knihovna.  Založit 
takovou, bylo by  asi záslužné. Vedle ještě roční krabice s pozvánkami rozličnými. To by se pak potomkům po letech bádalo. 
Mělo by se? Kdo? 
10 10 2008 
Knižní veletrh Havlbrod. 170 vystavovatelů. Vše nacpané v Kulturním domě. Tolik živých spisovatelů se nevidí. PEN čte o 
lásce. Střídají se. Někteří nenápadní, jiní zaujmou pozornost hned. Magdalena Platzová je pěkná, jak sedí na stole. Tereza 
Brdečková jakoby nenápadná, ale nádhera, když čte. Žádné předvádění. Zaujme námětem, nasazením s jakým čte. Vaculík 
přivezl pěknou vnučku a ta čte za něj. I vnuka. Pak LV vypráví, jak si uložil pokání za vstup do KSČ. Psací pokání. Říká, že 
se učí básně, aby si cvičil paměť. Recituje Villona. To ještě nevěděl, že za pár  dnů dostane  státní cenu. 
Pan docent Susa učí mediky a vydává knihy. Vydal si svoji knihu. Velkou pivní knihu. S kolegy z Pivního klubu jezdí po 
pivovarech, tam přednáší o pivu a zdraví. ... Nakreslil do mapy Máchovu cestu po hradech. Je zbytečně klikatá. Ne zbytečně. 
To byly odbočky k pivovarům. 
Navečer v čajovně se křtí knížka o paní Olze. Krásně neformálně. Honza Ruml, Tobiáš Jirous. Konečně  vím, jak vypadá. 
Dítě Věry, ne Magora. Asi na Věru podobný. Zpívá Monika Načeva. Hraje Pavlíček. Sugestivně. Příjemno. Mezi svejma, i 
když mne neznají. Já je čtu. 
Přecházím náměstí do druhého světa. Ve Staré radnici vyhodnocení soutěže o Nejkrásnější knihu. Kravatáři, i dámy 
v černém. Poslankyně Němcová má bílou  šálu.  Pěkná holka (taky v černém) z Computer Press z Brna vykládá, jak se 
odpoledne  dozvěděla výsledky a tak si přijela pro cenu za Druhou světovou válku. Edice Muzeum v knize. Všelijaký 
kapsičky a v nich  dobové  dokumenty. Dobroružství jen to listování. Ale ona odchází za svým autorem. Mně zbývá raut. Ale 
ten si užívám. Nádhera. Přežírám se. Je mi blbě. Jako každej rok v tuhle dobu. 
11 10 2008  
Jedu z HB přes Čáslav. Vyhodnocení literární soutěže. V cukrárně větrník. Z hospody mne s ním vyhodli, když jsem k němu 
chtěl pivo. Obědvám na velikém náměstí venku a uvědomuju si, že Čáslav je husitské město. V knihovně vše pečlivě 
připraveno. Dámy v těch svých bílých halenkách, i jiných. I pánové v parádě. Jen Petr Musílek má svůj neodolatelný tlustý 
svetr. Nerozlišuje moc  roční období, nosí ho skoro furt. Poprvé jsem viděl svou povídku zdramatizovanou. Dík, pani 
profesorko. Dík, druháci z lycea. Akorát Moniku jsem si trochu představoval jinak. Vzhledově.  
Vedeme všeobecné řeči. Všímám si, kvůli Václavovi, žádná z bílých halenek neprosvítá. Petr mizí. I já. Akademismu bylo už 
dost. Táhne mne to ke kostelu. Hospoda se jmenuje asi Za branou, nebo tak. Prázdná. Příjemná Vietnamka točí gambrinus. 
Nesu si ho ven. Schody, stará dlažba, průčelí kostela. Nádhera – v tom klidu. Uvědomuju si, že i uprostřed nejrušnějšího 
města se u kostela najde klidnej plácek. Pivo stavím na dlažbu, lehám si na schody. Chci tem mít to nedopité pivo, tu dlažbu, 
ten kostel. Koncentrovat tu chvíli pohody. Samozřejmě to neumím. Kdybych přemejšlel ještě dál, uvědomím si, v čem je ten  
fotografickej kumšt. Ale testuju si holku, co jde po schodech. Kupodivu ví, že je to Petr a Pavel a že evangelický kostel je 
jinde.  
Nádhera, ta chvíle. Plácek a gotika a klid. Navzdory tolika  spisovatelům potkaným a parádě v knihovně je tohle nejsilnější 
hodina dne. 
12 10 2008 Poprava Poutníka 
Jedu si rajonem svých novin. Svítí sluníčko. Uvědomuji si, mezi odběrateli dvě miminka. Ještě nedávno maminky s bříškem, 
teď Matýsek a ... . Druhé jméno jsem zapomněl. Předjíždí mne auto a zastavuje. Ivan Dědek Šmíd. Řezbář. Jak je to dávno, 
co jsme si povídali na jeho výstavě na bráně? Vytahuje se, jak ve svých sedmačtyřiceti hraje hokej. Pak vypráví, jak jeho 
Poutníkovi, kterého udělal v jihomoravské Blatničce někdo uřízl hlavu. (Doma jsem si našel Poutníka na internetu. Drsně 
řezané rysy. Nádhera.) Příšernost, ta poprava pilou. Dědek dojel na Moravu, udělal hlavu novou.  Kéž by se všechny 
nezasloužené popravy daly takhle napravit.    
16 10 2008 Nápor  ráno  
Nespavost. Noviny. Ano, první slovo evokuje Kunderu. V Lidovkách víc než strana. Další články o Kočkovi. Bože, jak  
rozličná témata. A skoro stejná plocha. Bože, kolik „moudra“. Představuju si, jak ti moudří by asi psali v době, kdy soudili, a 
málem popravili, Miroslava Dvořáčka. „Smíme vůbec  debatovat o minulosti Milana Kundery?“ Tak píší Lidovky.  
Hned  jsou tu ale i vedleší produkty. Vzpomínka, jak jsme  si četli Směšné lásky. Jak se nám líbila v televizi Věra Kunderová 
... . Miloš Čermák, který nejen píše, ale i píše o psaní, říká, že má rád americký „nový žurnalismus“, který je na subjektivitě a 
osobním pohledu založen. Taky říká o potřebě hlasu druhé strany. 
Bohumil Doležal píše o tom, že někteří mají snahu manipulovat se svobodou informací podle svých potřeb. 
Samuel Abrahám se domnívá, že v těžkých chvílích je  člověku možná i lépe samotnému, v kruhu rodiny. Taky to tak vidím.  
Do všeho se připletl týdeník A2 s články o Demlovi a Klímovi (Ladislavovi, ne Ivanovi). „Nevědomost ovšem dovede plodit 
nenávist... .“ Ale jděte, koho to zajímá? Kdo ví něco o nějakém Jakubu Demlovi? 
Jan Štern na dvou stranách o Karamazových: „Tím nejdůležitějším v uměleckých dílech bývá to, o čem nemluví.“  
21 10 2008 Bez tření 
U hromady hnoje (nejvyšší místo cesty z Libáně  do Jičína – silážní jáma před Veliší) mna to napadlo. Už vím, proč někteří 
lidé některé  lidi nemaj rádi. Proč třeba, když přijdou na vernisáž, stojí sami, moc s nimi nikdo nemluví. (Není to úplně na 
závadu, můžou si nerušeně koukat po holkách.) Štvou je tím, že občas něco chtějí. Někde něco řeknou, napíšou, prosazujou. 
Lidi maj rádi klid. Jet si ve svých zajetých kolejích. Pohyb rovnoměrný přímočárý nebo klikatočárý. Ale pokud možno bez 
změny. Fyzikové vysvětlují, že když není tření, není k němu potřeba žádné energie. Nemusí se přemejšlet, jak to kdo myslel. 
Nemusí se, nedej Bože, zaujímat stanovisko. Projevit se. Dát se na tu, či onu stranu.  
A tak si mnozí svobodnou volbou vyberou své vůdce takové, kteří těm rušitelům klidu zatnou típek. Dobře jim tak! 
24 10 2008 Zebín 
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Osmý ročník ekumenického festivalu začíná výstupem ke kapličce na Zebíně. David otvírá kapli a  rozsvěcí dvě svíčky. 
Marie z Magdaly je tu sochaná v barvě slonové kosti. Je krásná. Prostitutka. Přicházejí dvě dívky s kronikou a pan Farář 
Kordík. David mi vysvětluje, že Bůh je jeden. Lidi si mezi něj a sebe postavili církve. Různé. Součástí jičínské ekumeny jsou 
katolíci, evangelíci, husiti a Křesťanské společenství. Připomínám si jaký rozdíl od Slovenska. Viděli jsme v Martině. Vztah 
mezi katolíky a evangelíky  rozhodně není tak přátelský jako u nás. To si říkáme a výhled ze Zebína je skvělý i před 
setměním.    
    

speciální     PROCHOROVINY  příloha  
 
 Jak jsem bojoval za svobodu tisku 
a jak jsem byl odakreditován 
„Už mi s vámi za těch šest let došla trpělivost,“ řekl mi pan starosta na tiskové konferenci. Já jsem neřekl nic, 
protože mne moje otázka napadle až doma u nádobí. Měl jsem se zeptat, jestli bude rezignovat hned, nebo 
počká do voleb.  
Panu starostovi se totiž nelíbí moje články. Jeden jsem nadepsal: „Psychopati i v provincii?“ Ano, na konci je 
otazník, není to tvrzení. Je to řečnická otázka. Ale pan starosta na ni svým dalším konáním sám odpověděl. 
V jednom článku jsem napsal, jak jsem slyšel, že pan starosta zametal na nádvoří zámku, aby pomohl 
pohádkovému festivalu. Pak se kolega ptal, zda jsem si to ověřil od dvou nezávislých zdrojů. Neověřil. Protože 
jsem si to vymyslel. A vymyslel jsem si to proto, že pan starosta říká, jak mu na festivalu záleží. A taky říká, že 
ztratil kredit. On to říká o festivalu. 
Takže to vydržel do nejbližší tiskovky. Řekl, ať odejdu. To mne tedy zaskočilo a nevěděl jsem, jak se zachovat. 
Tak jsem řekl, že nevím, jak se zachovat. On chtěl, ať se omluvím. Ale neřekl za co. (Když jsem se ho na to ptal, 
později a písemně s razítkem podatelny, neodpověděl.) Seděl jsem jako ypsilon. Ne proto, že bych machroval, 
ale nevěděl jsem, co mám dělat. Akorát se mi v hlavě honily fráze o právu na informace. Demokraticky zvolený 
představitel pak řekl, že mi nebude odpovídat na otázky. Tak jsem se zeptal pana tajemníka. Zrovna se probírala 
otázka výstavby v kasárnách, choulostivá záležitost, která se radnici moc nepovedla. Najednou mi bylo pana 
tajemníka trochu líto, protože bylo vidět, že neví, jak se zachovat. Tak se zachoval. Mlčel. 
V hlavě se mi mlely všelijaké věci a vycházelo mi, že vůbec nejlepší je dohoda. Říká se, že v politice by se mělo 
jednat. Tak jsem zavolal na radnici, nabídl smír. Pan starosta mi vysvětlil, že pro něj nejsem novinář, že nabídku 
nepříjímá a že nemá čas. Pověděl, že rada bude jednat o organizačním řádu tiskovky a akreditacích. Ať přijdu ve 
čtvrtek před osmou. Skvělá perspektiva. Zas mne budou řešit. Třeba i kádrovat. Jako po osmašedesátém. To 
mne nejdřív vykázali z jedné školy, po třech letech ze všech. Kádrování miluju.  
Rohypnol jsem si nevzal, nesmím být ráno přiblblej. Skvělá noc. Zdálo se mi o zubaři. Dávali mi injekci do dásně, 
ale skrz tvář. A z druhé strany pusy. Kouknu pořádně – s dlouhou jehlou to nebyla moje usměvavá paní doktorka, 
od které ledacos snesu. 
Budíček ve 3:28. Ne ten, co zvoní. Ten jakejsi ve mně. Lidové noviny s nadpisy: „Lže Kundera? Kandidáti neznají 
pravomoci.“ Někdy po takových článcích ještě usínám. Teď se mi vrací slovo „pravomoci“. 
Zapínám počítač. Hledám pro Dana do školy slova, která se stejně čtou i pozpátku. Našel jsem celé věty. Jmenují 
se palindromy. „Mísu tuším.“ Zkuste si to pozpátku. 
Ale já netuším, co bude. Opakuju si dohodnutý scénář: Přijdu tam, oni mne vyhodějí, já zavolám televizi, budou 
čekat dole, přijdou a natočejí to. I mne? S těmi dvěma zuby, co mi nechali? 
Pak mi vrtá hlavou, jak mohli udělat tu chybu, že mi řekli svůj postup o akreditacích předem a já mohl pozvat 
televizi. Pak mi vadí, že v tom musím hrát. Bojím se toho. Bojím se, co mi řekne žena, až se to dozví. Švestkové 
knedlíky asi nebudou. Stejně už nejsou švestky. 
Beru novinářský sešit a píšu si, co povím. Nejdřív zákony a paragrafy. J. mi je přehledně připravil. Pak klíčovou 
větu. Měl bych být stručný: 
„TEN KDO MÁ JINÝ NÁZOR, TEN KDO POUKAZUJE NA TO, CO SE MU NELÍBÍ, JE BRÁN JAKO NEPŘÍTEL. A 
JAKO S TAKOVÝM SE S NÍM ZACHÁZÍ.“ 
Přidávám další myšlenky o totalitních praktikách. Otáčím na další stránku sešitu, vidím, že je to ukecané. Dívám 
se na hodinky. Za dvě hodiny budu před nimi stát. Oni v kravatách, já s posledními zuby. Ale sako si nevezmu. 
Žádné kloudné nemám. 
Uvědomuju si, že jsou noviny opravdu velmoc, když je kvůli ním takovej tyjátr. Uvědomuju si, že se asi trochu 
klepu. Dát si panáka? Prohlásili by mne za alkoholika. Psychopati? 
Jdu si vyčistit ty dva zuby. 
Káča, kterou vodím do školky, mne překvapila. Ani jednou neřekla tu svou oblíbenou větu: „Tohle triko si 
nevezmu, vypadám v něm nemožně.“ Dohadování odpadlo, povídáme si o želvách. Nechce věřit, že krunýř 
unese člověka.  
A co unese člověk? 
Kupuju si koláček s ořechy. Vadí mi, že ořechů je málo. Pan starosta mi dodává ruku, je studená, stisk mdlý. 
Jsme sami. Vytahuju sešit, ptá se proč a říká, že tedy musí citovat přesně: „Rada města vás odvolala z kulturní 
komise ... .“ Odůvodnění se dozvím v dopise. Žádají, abych ho uveřejnil ve svých novinách. Současně rada 
schválila pravidla pro tiskovou konferenci a v souladu s těmito pravidly mi nebyla udělena akreditace. Bum. 
Některým vězňům kdysi taky zostřovali trest. Třeba nedostali jídlo. Rada zasedla včera, všechno to usnesli, 
zakreditovali, odakreditovali, novináři to zatím nevědí. 
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Ptám se znovu, kdo akredituje. Rada města a starosta. Atd. Pokud neotisknu jejich zdůvodnění ve svých 
novinách, dají mne do radničního Čtvrtletníku. Měl jsem se zeptat, zda tam bude i moje fotka. Pan starosta je na 
první stránce v každém čísle. „Lidi konečně musejí vědět, co jste za člověka a kdo vám dal právo soudit lidi,“ říká 
mi teď. 
Venku volám televizi. Mobil neposlouchá. Asi se klepe jako já. Konečně, ano. „Jsem na toaletě tu v budově.“ 
Konspirace se daří. Vstupujeme do starostenské místnosti, kde už jsou ostatní novináři. Řeči. Pan starosta 
vysvětluje, že 6 let dělá pro média první poslední. Opakuje, že mám odejít. Televizi narychlo akreditovali, ještě 
ani nestačila vyplnit akreditační žádost. Pan redaktor ČT říká, že mám právo na informace. Oni se proti mým 
článkům můžou bránit legální cestou. Sedí na mé židli. Mně nikdo židli nenabídl, i když jsem tu nejstarší. 
V některých stranách (ODS) se to tak nebere. Zase chtějí, abych odešel, jinak se nebude tiskovka konat. Pan 
televizní redaktor říká, že nezažil, aby se vykazovalo z tiskovek. Pan místostarosta říká, že se akreditace na 
tiskovkách provádějí běžně. Pan starosta říká, že toho soudce bude dělat veřejnost. Stojím. Židli mi stále nikdo 
nenabídnul.  
Dochází mi absurdnost situace. Včera rada rozhodla. Dnes už jsou akreditační tiskopisy. Pan starosta ve 
staroslavném Valdštejnově městě akredituje a odakredituje, čte odvolací verdikt. Jeho tvář je červená ještě o 
trochu víc, než bývá. Co všechno se dá stihnout. Ale na můj dopis s řádným razítkem podatelny neodpověděl. 
V této chvíli bych nechtěl být v jeho kůži. ... A v den výplaty? Nu, jsou lidi, kteří si na svou obživu vydělávají a 
nemusejí nikoho akreditovat. 
Novináři odcházejí. Diskutuje se na chodbě. Pan starosta několikrát vyjde ze své kanceláře a diskutuje. Někteří 
novináři vracejí panu starostovi akreditační žádosti, že je vyplňovat nebudou. 
Měl by přijít happy-end. Nějak nejde. Asi si ho musíme udělat každý sám. Asi je dobře, že se věc otevřela, bez 
televize by to nešlo. Asi je i dobře, že jsem neodešel, lidi se vyjádřili, věc pokročila dál, možná budeme o 
některých věcech víc přemejšlet. Všichni. 
Nejsem si za hrdinu. Zůstávám obyčejným, starým, ješitným proChorem, který ve svém hněvu občas přestřelí. 
Neumím, kde maj bejt ve větě čárky, a když se na někoho naštvu, asi přestávám být objektivní a dělám i chyby. 
Ale když cítím, že by někdo prosazoval něco, co není v pořádku, jenom proto, že on má moc, a tu moc zneužíval 
proti těm, kteří na to upozorní, tak se neumím nenaštvat. (16. 10. 2008) 
*** 
Tady jsem si myslel, že beletrie skončí a všichni se půjdeme věnovat věcem užitečným. Jenže druhého dne 
nastaly události, které tu musím sdělit: Nevím, který vnitřní orgán vedl mne k tomu, že jsem znovu napsal panu 
starostovi a jeho náměstkům, že včerejší událost nemusela být, kdyby přijali můj návrh jednat, a že ho znovu 
podávám. Část odpovědi pana starosty (ODS) musím odcitovat: „...Vy jste nemocný člověk a není vám pomoci. ... 
Vám vůbec nejde o naše město a o kulturu v něm už vůbec. ... Pochopil jsem, o co vám jde. Ale ani já, ani moji 
kolegové nemohou za to, jak jste prožil svůj život a že jste a budete na světě zbytečný.“ 
Argumentace vpravdě státnická. Hledal jsem si obdobu v historii a najednou mi svitlo – mnoho totalitních režimů 
zavíralo některé své přátele do blázinců. ODS je mocná. A kdyby se našel vhodný Dalík, šlo by to i u nás. Pár 
takových „poradců“ je i v Jičíně. Proto chci informovat lidstvo. Cha, cha, (řekl by Váchal). Lidstvo rozhodně zajímá 
nějakej bláznivej proChor. Lidstvo trápí pád burzy na Islandu. Probírám problém s ostatními členy rodiny. Káča se 
zabejvá svými holčičími věcmi, neposlouchá. Omyl. Najednou řekne: „A dědo, to už nebudeš smět vypravovat 
pohádky?“ Najednou mne přechází veškerá sranda. (20. 10. 2008) 
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