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PROCHO  vydává prochor  

píše bohumír procházka       ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1.  prosinec  2008  č.12  /   08 

 
Současný starosta Ji čína Ing. Martin Puš rozhodl, že Prochoroviny mají m ít vlastní umíst ění 
mimo stránky M ěÚ. Učinil tak, aniž to redakci oznámil a sd ělil d ůvody. Nová adresa je uvedena 
v záhlaví. Redakce považuje postup starosty za zneu žití moci a diskriminaci nezávislého tisku.  
 
Redakční  
proChora už bylo dost. Jeho neakreditování na tiskovou konferenci dřív, než stačil vůbec požádat, odvolání z kulturní komise 
aniž mu to bylo zdůvodněno, následné vyloučení Prochorovin z městských stránek panem starostou, když ostatní noviny tam 
můžou být, už patří k jičínskému folklóru.  Události proslavily město a zástupce lidu, kteří mu vládnou. 
K pozitivním stránkám celé události patří to, že se poněkud začalo diskutovat, lidé si některé věci uvědomují. Kupříkladu 
princip utajení. Když na jednání zastupitelstva 3. 11. 08 informoval místostarosta Brykner o činnosti rady, uvedené události 
nezmínil. Nejsou  důležité? Na jejich příkladu chce rada  dokázat, že se nemá čím chlubit? Neinformoval veřejnost, ale  ani 
zastupitele. Ti ostatně museli dost usilovat, aby se dostali k zápisům z rady.  
Když zastupitelstvo hlasuje, zvedá ruku pro bod č. 6, jehož znění není přečteno. Takže občané neví o čem se hlasuje, protože 
návrhy usnesení mají jen zastupitelé. Sčítání hlasů je spěšné, lidé si nestačí povšimnout kdo jak. Snadno se tak udělá chyba, 
což se ostatně stalo. 
K demokracii patří diskuse. Ta na zasedání zastupitelstva sice byla, ale na některé věci nikdo nereagoval. Kupříkladu na to, 
že starosta neodpovídá na  věcné dopisy. A když se tu přednesené názory nelíbí, vezme se diskutujícímu slovo. 
Občan měl by být informován. Princip: “ jen nic písemně“ známe z totalitních režimů. Pozor na něj! Taky pozor na to, aby 
vládci netrávili valnou část své pracovní doby hledáním v zákonech, předpisech, aby si zdůvodnili neprůhlednost svých 
postupů. Aby nemuseli informovat.  
Dalším je princip moci. Rozhodování. Sedmičlenná rada zasedá každých 14 dní. Často rozhoduje o důležitých věcech. 
K jejich prosazení stačí 4 hlasy členů ODS. Ti mají nesmírnou  zodpovědnost. Tedy i moc. Měly by s tím souviset i určité 
kvality morální, neboť pokušení moci je veliké.  
Jak zabránit zneužití? Kontrolou. Maximální otevřeností, zprůhledněním. Konfrontací názorů. Tedy možností vidět, poznat, 
vyjádřit se. Moudří vládci tak vládnou.  
 

 
Pevný mravní postoj nemusí mít třeba ihned  dobrý výsledek, ale zapisuje se kdesi a dříve  či později se musí 

nějak – byť i velmi nepřímo – zhodnotit (Václav Havel) 
 

 
Seznamovací výstava 
V Lodžii znějí bubny. Šamanské bubny. Lidé v parku se zastavují, pak jdou za zvukem. Na nádvoří čestného dvora udeřil 
Václav Kořínek do velkého bubnu a Michail Ščigol promluvil: „Tím, co vytváří, jak žije, jak se chová k ostatním, vrací se 
Václav Kořínek k podstatě pohanského umění a světa.“ Výstava byla zahájena.  
Všestranný kumštýř Kořínek pak vysypal na talíř cosi dobrého, nalil jablečný mošt a víno a řekl: „Berte si, divte se a radujte 
se ze života.“ Aby bylo radování radostnější, hrál na rozličné divné a dost neznámé hudební nástroje. Trubička jako flétna, 
provrtaná větev akátu jako didžeridu, struny natažené na kruhu, zbytek kočárku jak činely. Ale to už bylo uvnitř. Pak 
vysvětloval své obrazy a jiné artefakty. Namaloval třeba kousek Mladé Boleslavi a pak ten obraz dotvořil svou fantazií, jak 
by si ten zbytek Boleslavi představoval. Někdy to docela vadí, nechat si vysvětlovat obrazy. U VK nevadilo. On byl totiž ve 
svém klobouku i sám exponátem. Prostě mezi své dílo patří.  
Výstava v Lodžii byla skvělá. A náramně pasuje právě tam. 
 
Bible 
Josef Lédl má bílé rukavičky a žlutou proužkovanou parádní košili. Rukavičky proto, že některé knížky si zacházení 
v rukavičkách zaslouží. Pražská bible  z roku 1488 zajisté ano. Nu a košili a sako proto, že je lektor. Stalo se 7. 11. 2008 
v herně RMAG. V herně proto, že muzeum už svou přednáškovou místnost nemá.  
Jičínská beseda tu pořádala už druhou svou přednášku, tentokrát se jmenovala Objev kopidlenského exempláře Pražské bible. 
Bible patří do sbírek kopidlenského muzea, ale protože Kopidlno své muzeum zatím nemá, je uložena v Jičíně. Pan režisér a 
vědec Lédl se svým objevem nijak nevytahuje, ale o věci něco ví a umí o tom poutavě hovořit. Jen kontext musí posluchač 
poněkud znát, nebo si ho složit. Anebo se zeptat.  
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JL dovede vtáhnout do problému, jaksi zainteresovat na něm, na jeho řešení, takže poslouchajícímu chce se ptát, ale i svoje 
dodat. Tak bylo v muzeu. Ze zajímavostí kupříkladu:  
Bible i když tolik stará, je psaná česky, čtenář který si dá chvilku práci, naučí se hranatá písmena číst a ve srozumitelná slova  
skládat.   Tisk z výšky (Gutenberk) je úžasný vynález, ale vyřešil všechno. Iniciály (první písmena kapitol) netiskli, ale do 
vytištěného exempláře je ručně domalovávali.  Takže – stroj plus člověk. Prostě  člověčí ruka potřebná. A ještě tím byla 
každá bible jiná. 
Při tisku šetřili papírem, nedělali mezery, proto se začínalo iniciálou, aby byly kapitoly odděleny. A stejně, když kousek 
bílého místa zbyl, čtenář ho použil pro své poznámky. Tak je bible i dalším zdrojem poučení z pozdějších dob.  
Při tisku vznikaly krásné české názvy, jako třeba bastarda, či vulgáta. Úředníci jistě budou potěšeni poznatkem, že nejstarším 
dochovaným českým tiskem nebylo písmo svaté, ale úřední vyhlášky, které tu byly dříve než bible. Pro nás ostatní je to 
poučením o tom, co je na světe důležité.    
Jen několik poznámek vytržených ze skvělé přednášky chce doložit, kolik zajímavostí, ba i pikantností dovede přinést 
seriózní vědecké bádání.  
Příští setkání Jičínské besedy bude 12. 12. v 18 hodin v jičínské synagoze a přednáška bude mít název Chanuka svátek světel.  

 
 

Žurnalista se inspiruje termínem. Když má čas, píše hůř. (Karl Kraus) 
 
 
 
 

 
 
Kočárky babiček? 
Nejen. Mnohokrát byla na vernisáži výstavy kočárků v RMAG slyšet věta: „Jééé, takovej jsme měli.“ Staré kočárky na 
výstavě jsou opravené, pečlivě udržované, však se také paní Šormová, která je přivezla, něco se svými přáteli namakala. I 
peřinky jsou původní, nebo jako původní. Paní Miroslava hlavně přivezla vzpomínky.  
Je tu i spousta kočárků pro panenky. Osmipéráky, proutěné klasické, proutěné z bužírky... . „To co vidíme na moderních 
typech – to už tu jednou bylo,“ říká paní sběratelka. Ano, kočárky – poučení první, naši předkové byli moudří. I třeba v tom, 
jak velká jsou kola. Tření valivé závisí na průměru kola. Zkuste jet s nějakým novějším kočárem po jičínském náměstí ještě 
před předlážděním.  
Poučením druhým je písnička: „Pojďte s námi do muzea, projdeme se pamětí ... “. Zpívají děti z MŠ Máj. Pětileté a šestileté 
děti vodí paní učitelka Mikanová a její kolegyně  do muzea. Děti tu ledacos uvidí, mnoho se dozví. A za to připravily na 
vernisáž program. Vedlejší produkt. Příklad neformální spolupráce.  
 

Tesař starostou 
Knihovna Václava Čtvrtka pokračuje ve své ediční činnosti. Třetí svaze v edici Jičínsko nazval autor Vladimír Úlehla prostě 
jménem protagonisty - Václav Fejfar. V podtitulu pak vysvětluje že byl mistrem tesařským, starostou města, protektorem 
Řemeslnické besedy a dědečkem Václava Čtvrtka.  
Knížka není jen o zajímavé osobnosti města, je i o  době, ve které žil, o tom, jak vypadalo město v druhé půli devatenáctého 
století. Několik zajímavostí pověděl pan profesor 12. 11. v knihovně, když knížku uváděl. Řekl kupříkladu, že pro 
hospodaření na radnici zavedl nový starosta při nástupu přísná pravidla. A pak je sám porušil. Inu – pokušení moci bylo tu už 
v minulosti.  
Ano, regule pro novou stavbu byly přísné. A porušovaly se. Avšak žádné pestré barvy fasády povoleny nebyly. 
„Neodpovídaly krasochuti.“  Když řemeslníci schůzovali, bylo povoleno i hrát karty. Ale když se hlasovalo, museli přestat.  
Atd.   
Několik příkladů, že nová knížka není suchopárným čtením.  
 

Stromy 
Na kumštu jsou zajímaví i jeho autoři. Někdy i jeho šiřitelé - sběratelé. Paní Marie Rumlarová má na kulatém stole 
v knihovně veliké čtverce kartonů. Kartony jsou proříznuté jako pasparty. Zespodu jsou v otvorech nalepené úryvky z knížek, 
vždy jeden,  a okolo stromy. Exlibrys  stromů od různých malířů a grafiků. Paní Marie listuje těmi kartony, převrací je a o 
každém vypráví. Lidé okolo poslouchají, občas  se zeptají, či sami povědí. Na paní Marii je vidět, že by takhle  dokázala 
vyprávět dlouho do noci.  
Jmenuje se to tematická sbírka exlibris. Nepatrná část s tematikou Stromy visí v Galerii Radosti v Knihovně Václava Čtvrtka. 
Zbytek, který se nevešel, předvádí sběratelka spolu s vyprávěním a tím je zážitek diváků dvojnásobný. Ve spojení člověk – 
dílo. Ve spojení psaný text – obrázek. Vyjádření písmeny a tužkou, perem, rydlem. Za doprovodu člověčího slova.  
Někdy se zážitky kumulují a my si to ani neuvědomíme.   
 

Psát o sobě je tak snadné a tak uspokojující! Stačí najít správný poměr mezi pikanteriemi, duchaplnostmi a 
vtípky, dobře promíchat, a zákazníci budou chtít brzy další rundu. (Petr Zídek) 
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Martin ješt ě 
V Libošovicích, ke kterým patří i Malechovice, oslavili svatého Martina později, ale velkoryse. V sobotu 15. 11. pozvali 
z Dětenic Korálku,  ze Prahy Karola Bílka a děti a rodiče ze širokého okolí. 
Pohádku o tom, jak a proč vlastně vznikla v Malechovicích železnice, předala Alena „Malechovická“ paní učitelce Mileně 
Bretové do Dětenic a ta ji převedla na divadlo a se svými dětmi sehrála. Protože v Dětenicích mají jen obecnou a mateřskou 
školu, byly nejstarší herčky z páté třídy a nejmladší z mateřské. Hrálo se na sále hospody, lidé seděli v půlkruhu okolo. Tak, 
jak bývalo v antice. Inscenace měla moderní pojetí plné rekvizit, přeskupování, lásky a zpěvu. Není proto divu, že mladičké 
herečky občas vzpomínaly jak dál a chodily se k paní režisérce radit. A to právě bylo na tom divadle taky pěkné. Jakož i 
některé režijní nápady, třeba ten s maminčinými střevíčky s vysokými podpatky, které na malinkých nohách krásně klapaly 
po sále.  
Karol Bílek napsal po dějinách Libáňska  i Malé dějiny Sobotecka. Zatím je dovedl do roku 1850 a tak si zadělal na druhý 
díl, který slíbil do dvou let.  Nejde jen o Sobotku, ale i okolní obce, které se na vydání podílejí. Tak mohl vzniknout relativně 
vysoký náklad – tisíc kusů.  
Autor, který nejdříve poděkoval všem spolupracovníkům vzdal hold Historikovi Josefu Pekařovi. Hlavně se mu líbí, jak 
z historické knihy dokázal  udělat příběh.  Ale hned dodal, že i mistr se může dopustit chybičky – někde v nějakém orgánu 
Pekař nenapsal správně všechny jeho členy. Jako by na tom tolik záleželo. Ale  historici a archiváři jsou pedanti. A taky se 
musí nějak bavit a trochu i vytahovat.  
Pan doktor  Bílek dal i jinak nahlédnout do zajímavosti historického bádání. Jak třeba pátrají, kdy byla zasazena Semtínská 
lípa, vlastně lípy, neb byly dvě. Skrze datum zaplacení účtu za  sochu sv. jana Nepomuka mezi lípami. Na druhou stranu 
vyprávěl, jak jakýmsi archivem „podestlali koním“. Dovedeme  si představit archiváře, který se  to dozví a jde zachraňovat 
cenný historický materiál? Atd. Těšme se na druhý díl.  
A pak šly děti se svými světýlky. To už byla tma a docela zima. 
 

Nešpory (CECILKA)  
u Ignáce je c sobotu 22. 11. připraveno 7 židlí pro kapelu. Vlastně 6, Michael u varhánek (varhánků)stojí. 3 smyčce, loutna, 
pozoun, cink (krásně pronikavý zvuk) a Michaelovy varhánky, kde se musejí ručně zvedat měchy. K tomu 11 sboristů. 
Úžasné, jak se LITERÁCY (Literátské bratrstvo) rozrostlo. Pan Kapelmajstr má tlustý svetr, na něm vestu. Klobouk odložil. 
Úžasně pohledem, nebo někdy rukou, ovládá muziku.  Mše i hraní je k poctě Svaté Cecili – patronky muzikantů. „Kdo své 
Dítky miluje, vediž je k dobrému,“ zpívá se v Literácké koledě bratrstva v Jitčíně nad Cidlinou.  
 

Scott – The Angličan 
Scott Lee Hansen je známý v učebnách, ulicích,  ale i v hospodách Jičína. Přijel z Anglicka  do Valdštejnova města učit 
jazyk, poznávat lidi, zvláště dívky, libovat si v českých nápojích ... a hrát divadlo. Své divadlo jednoho herce The Angličan 
hrál 22. 11. v Jičíně už počtvrté a stále nemá o diváky nouzi.  Scott, i když už vyučil angličtině  spoustu lidí, sám se česky 
kloudně nenaučil ani za 7 let. A na tom staví své dramatické umění. Slovo, jazyk spisovný, ale hlavně nespisovný,  mimika, 
minimum rekvizit, improvizace, nápad. A je téměř dvouhodinové představení. Lidi, zejména mladí, starým divákem byl jsem  
tuším jediný, se smějí. 
Některým, ale ti jsou v menšině, trochu vadí trochu neslušná slova. Jiní namítají, že v tomhle představení jsou funkční.  
Obecně platí, že vyplatilo by se střihat. Některé scény se opakovaly, byť trochu jinak. Však králem večera byl Jazyk. Čeština 
v podání Angličana. Angličtina poněkud počeštěná, či do češtiny vkládána. Jazyková komika.  Učitel češtiny by plakal. 
Přítomní se smáli.  
Na závěr dal si Scott okolo ramen českou vlajku, kázal všem, aby se postavili, sám si vzal k ruce papír s textem - a zpívala se 
česká hymna. Mnozí takhle neformálně poprvé.  
    

Bude: 
* Chanuka – svátek světla – přednáška J. Kracíkové v pátek 12. prosince v 18 hodin v synagoze * pěvecký sbor Smetana 
dává svůj vánoční koncert v neděli 14. 12. v 19 hodin u Jakuba * zpívání koled v Lodžii je v pátek 19. 12. od 16 hodin. 
Kořínkova výstava bude ještě k vidění.  
 
  
   

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                                                                    
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Kačenka 
-  Kača upadla, natloukla si koleno, na kalhotách má zelený flek. Je jen málo dní v roce, kdy nemá na koleně cosi. 
Barva se mění podle  ročního období. Nejlepší je sněhová zima. Bílá, nebo mokrá barva na koleně zpravidla 
roztaje. Ale ten den bylo koleno zelené. Na všech výkresech, které ten den Kača namalovala, byly zelené skvrny. 
- Kača bude poprvé veřejně vystupovat ve zpěvu. Ale nemůže taky Naty (Natálie), protože když jsou spolu, tak se 
pošťuchují. Může  zpívat jen jedna, aby sbor proběhl hladce.   
- Podzimní zoologická ve Dvoře byla skvělá. Klid, málo lidí, v uličkách spadané listí, a všude, všude hlavy 
vyřezané z dýní. Možná něco z toho padlo i na Káču. Ale na závěr si neodpustila obvyklé dětské – chce koupit 
něco na památku. Po nepříjemném dohadování a na přímluvu babičky vstupujeme tam do obcodu. „Máte něco 
pěkného za pět korun?, řekne Kača. Paní prodavačka se směje. Zdalipak chápe, že si Kača žije ve svém světě? 
Nevím, zda kapitalistickém, socialistickém, ale jistě nepolitickém. Chválabohu. 
- Místo pohádky večer dožaduje se Kača vyprávění o tom „jaké to bylo, když ještě nic nebylo“. Myslí televizi,video 
a tak. Nechápe ten tehdejší beztelevizní svět. Je pro ni vzdálený, nepochopitelný. Ale ráda o něm poslouchá. 
Chce. Zajímá se. Možná si ho v té tmě před usnutím představuje. Možná v něm chce před usnutím chvilku být. ... 
A my v tom dětském, současném? My nemáme čas.  
- Kača se vzteká, je protivná, jak jen ženská dovede. Zase zní její oblíbená věta: „Nech mě být!“  Kača, když se 
zlobí, tak mluví spisovně. Vadí mně ty její stavy. Dokud si neuvědomím, že vlastně nic nového. Tohle přece 
znám. Jen jiná slova, ale je to její babička. Ulevilo se mi. Je to v rodině. 
- A tak se koušu do jazyku, aby se nevytratila  atmosféra. Ustupuju, neboť o mnoho bych se připravil. Za chvíli 
sedí Kača na houpačce v chodbě a zpívá. Nesmyslnou, právě vymyšlenou písničku bez rýmů o čaji. To už si mne 
žádá. Nesu si stoličku, nerozsvěcím – Kača fantazíruje. Vypráví mi o hradě, který je ale zbouraný, okolo jsou 
kytky, ale nejsou vidět, je tu vysoká tráva. Jako by mi cosi vyprávěla ze svého minulého života. Nebo budoucího? 
Bojím se mluvit, ptát, abych to nerozbil. Najednou utne sama. Chce písničku, jak potůček bublá v trávě  a jak 
princ s koně seskočil a  za stromem se vymočil a jak na něj čeká princezna...  
- Když se Kača naštve, dovede být tuze důmyslná ve svém odporu a  argumentech. Říká mi dědouši (to je v jejím 
podání a provedení horší, než tyvole) a hledá čím naštvat. Třeba, že  nepůjde k nám, půjde ke druhé babičce do 
Prahy. Argumenty si vždycky najde, je ženská. Provokuju, že Praha je daleko a pražská babička neumí dělat 
šišky s mákem. „Ale ve Praze je hezčí příroda,“ řekne dítě pětileté. 
- Když ráno přebírám Kaču, má pět tenkých  malých culíčků. Líbí se mi ta nová móda. Ale Kača je chce před 
odchodem rozplést. Nechápu, hádáme se. S podporou bratra uspěje ona, jak jinak. On ji taky pak učeše. Ona pak 
přijde a zatočí se přede mnou. Dlouhé vlasy, mírně  zvlněné po těch culících jsou nádherné. Ona v těch culíkách, 
pánové spala. Musely ji tlačit. Ale ten výsledek ... . Co my víme o ženské kráse a o tom, co ta krása  stojí.  
 
Kousky z deníku 
8 11 2008 Hajzlíci z Exitu 
David Rejlek z nízkoprahového centra Exit poslal mi jejich výroční zprávu a teď článek.  Výročka je pestrá, článek 
zajímavý. A hned otázka: nezajímáme se o „cikánský klub“ jen ve chvíli, kdy tam něco otvírají, střihá se páska? 
Máme v Jičíně platformu, kde se může o problémech Exitu, občanských sdružení a podobných institucí 
diskutovat, psát?  
12 11 2008 Jak je osolil 
Už několikrát jsem si uvědomil, jak pan starosta, tím že vykázal Prochoroviny  ze stránek města, potrestal nejen 
jejich šéfredaktora, hlavně ale jičínskou kulturu. Dovete to ve svém „spravedlivém hněvu“ mocného člověka 
poznat? Prochoroviny přinášejí zprávy o konání,  o kterém ostatní noviny v Jičíně nepíší. Na naše noviny obracejí 
se lidé, kteří jinde neuspěli.  Noviny jsou čteny po republice, i třeba v Austráli. Tedy se podílí i na tom, aby se o 
městě vědělo.  
13 11 2008 Standa P vystupuje 
Standa Penc vystupuje ze strany zelených. Považuje za nutné sdělit to některým blízkým a vysvětlit. Přichází tak 
o placené místo Bursíkova asistenta i o relativně vlivné místo v krajského šéfa Zelených. Přesto odchází, 
zneachucen situací ve straně.  Standa měl při parlamentních volbách velmi blízko mezi poslance, chybělo 
nemnoho hlasů. Škoda. Standa umí věci pojmenovat. To dokázal v boji proti prodeji Starých Hradů. I jinde. A 
hlavně – kdyby tam seděl, nepatřil by mezi ty, kteří se dají ovlivnit, koupit. 
Je spousta lidí, kteří mají k ekologickému hospodáři v Milkovicích výhrady. Kritizují i, jak to na statku vede. Jistě, 
Standa není bez chyb. A proč někdy až averze? Inu, Standa je statečný člověk. Když se mu něco nelíbí, 
nezůstává u hospodských keců, jde za věcí, hlava nehlava. Nám bohužel často stačí jen ta hospoda.  Protože si 
na víc netroufneme.  A proto nám Standové vadí. A jsme rádi, když na nich najdeme nějaké chyby. I takové, které 
máme všichni.   
Ve svém vysvětlujícím dopise píše, že to nebalí, že si za svým půjde dál. V ekologii, v politice. Všude, kde ucítí 
špinavosti.  To je dobře. 
15 11 2008 Příkopy 
Jedu si do Libošovic na svatého Martina a na svijanskou desítku. Sluníčko problesklo krz mlhu. Nařijuju si že na 
NĚ nebudu myslet, že mi za to nestojej. Na stromech je ještě spousta jablek. Nevyužitejch. Po kraji chodí spousta 
holek. Nevyužitejch. Obého škoda. U holek se to dá ještě napravit. U jablek jen do prvního zámrzu.  
Taky jich jezdí dost proti. V plechových rámusivých krabicích. Ony rychle, já funím pomalu. Nebudu se na ně 
koukat. Třeba by havarovaly. Příkopy taky zajímavé. V jednom byla propiska (vypsaná jen z poloviny, bylo to 
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vidět) a taková klíčenka, jakoby kožená bunda. Zastavím, obhlídnu, neseberu. Kdo zahazuje takové věci, nemůže 
mít dobrý úmysl. Představuju si nákazu virem HIV.  
Na Šalandě zastavuju a kamufluju si tak, jak mi stoupání dalo zabrat. Už si jednou konečně musím ověřit, jestli tu 
opravdu byl nevěstinec. Byl. Ještě  prý do války. Ale nemám to ověřeno z druhého zdroje. 
Přemejšlím si,  jak bylo ve věci českých bordelů v Českém ráji po válce.  Napadají mne Lužany. Na Mariánce. Ale 
tam prý nejvíc vydělával soused odnaproti, který si vysadil jednu tašku na střeše a z půdy  fotil auta, která tam 
parkovala. Nebo si jen zapisoval čísla když byla tma? Pak ty informace využíval ke svému obohacení. Nevím, 
kolik vydělával, ale kdyby takto konal v politice, vydělal by víc. Lužany ale nemám ověřené vůbec. Můžu si to 
dovolit. Jeden pán tvrdí, že Prochoroviny jsou bulvár.  A odřekl je. Utrpěl jsem tím těžkou ztrátu.  
Nikdo by neřekl, jak je ten kopec k Humprechtu prudký.  
17. 11. 2008 sedmnáctého v sedmnáct 
Přišlo nás ke kašně 14. Bez plakátů, bez projevů. Věkové rozmezí odhaduju od 15 do 82. Zapalujeme svíčky. Tak 
konáme už 19 let. Z těch, co chodili, jeden už přijít nemůže – Karel. Někteří můžou, ale nechtějí. Tuším, že loni 
nás ani tolik nebylo. Ještě jeden  rozdíl – pouštíme se do debaty. O posledním dění v Jičíně. Někteří mluvíme 
dosti kriticky, někteří (jeden) to všechno ironizují, někteří nemluví, právě jejich názor bych chtěl. Snažím se 
obvyklý pesimismus kompenzovat tím, co dobrého se v Jičíně děje. Připomínám OS Paměť a Jičínská beseda. 
Poprvé za těch 19 let vytahuju papír, kde jsem své názory na některé kroky radnice  sepsal. Po přečtení cítím, že 
není obecná vůle cokoli sepisovat a podepisovat. Vydrželi jsme hodinu. Většina z nás  se  rozvibrovala, zima je 
vlezlá. Na grog jdeme už jen dva. Tak zase za rok!   
22 11 2008 Na zemi leží člověk 
Podivně, čelem k té zemi. Je sedm večer, tma, trochu fouká, stupně asi tři pod. Dívka, která šla přede mnou, se 
snaží postavit ho na nohy. Přemýšlím o čísle na záchranku, na možnou nemoc. Blbost. Opilec, v ruce má veliký 
svazek klíčů. Opřeme ho o stěnu a zkoušíme jeden klíč po druhém ve dveřích nejbližšího domu. „Zelenej,“ řekne 
on. Ponurá chodba, na konci staré dřevěné schody. Tlačíme a táhneme ho nahoru. Ještě nesu tašku – hadrovku. 
V ní láhve. On nás pobízí, ať jdeme vpředu, dívka se brání. Oba víme, že kdyby padnul dozadu, zastaví se až 
dole. Stačím si uvědomit, jak je to od ní milé, ta starostlivost.  
Ve druhém patře zase „zelenej.“  Chválabohu to sedí. Šmrátáme po vypínači v nevytopeném bytu. Nic si z něj 
nepamatuju. Jen stůl, na který dávám hadrovku s láhvemi. Je zarovnaný nádobím a asi zbytky jídla. Ještě klíče 
na stůl. On padá na postel.  ... 
26 11 2008 
Vernisáž je krásná věc. Je tam zadarmo víno, někdy bývají i koláčky. Ale když se taková vernisáž připravuje, to je 
jiná. Vernisáž bude v SO. Ale teď v galerii ... . Vzácné obrazy svatých už jsou na místě. I sochy. I mříž, skrz 
kterou je na všechno nádherný pohled. Uprostřed je starý ošklivý a tím krásný dřevěný stůl. Ale možná ponk. Nic 
se na něj nesmí postavit, protože je historický. Ale vedle, tam je nehistorický stůl úplně plný. A nejpůvabnější 
z toho je uprostřed láhev utopenců silně proložených cibulí. Tak odtud je ta historická vůně. Asi 7 lidí občas sahá 
do té láhve, upíjí kafe, něco přidržuje, přivrtává, uřezává, odvrtáva, říká „takhle ne“ a nebo stojí a jen tak kouká. 
To přemýšlí. Příprava výstavy Valdická Kartouza – uzamčený svět je vysoce kvalifikovaná práce.  
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