
 1 

PROCHO  vydává prochor  

píše bohumír procházka       ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1. červen  2009  č.6  /   09 

 
 
 
Redakční 
Na kulturní granty bude letos v Jičíně  rozděleno 400 000 korun. Na  akce, činnost a publikace bylo podáno 
celkem 41 žádostí. Kulturní komise doporučila celkem 36 žadatelům granty udělit. Důvodem bylo nesplnění 
kriterií. Rada města v 35 případech respektovala toto doporučení, jen Prochorovinám grant zamítla. 
Z vyžádaných vysvětlujících odpovědí na důvod vyjímáme: 
R. Koníř, místostarosta: Názory zde prezentované optikou pouze jednoho člověka, články jsou často velmi 
osobní (viz příspěvky o Kačence). V žádném případě se nejedná o kulturní zpravodaj či noviny v pravém slova 
smyslu. 
M. Puš, starosta: Nedomnívám se, že by radnice měla podporovat tiskovinu jednoho člověka, který se v ní 
naprosto cíleně a dlouhodobě snaží vedení města poškodit, poskytuje nepravdivé, zkreslené informace, vytržené 
z kontextu, smyšlené apod. ... Nemyslíte si, že by vaše nezávislost zásadně utrpěla přiznaným grantem 
z veřejných prostředků?   
L. Brykner, místostarosta: V Prochorovinách prezentujete svoje soukromé názory, své vidění světa, svůj pohled 
na dění v Jičíně, a to nejen v oblasti kultury. .... Je to Vaše právo se svobodně vyjádřit a prezentovat svůj názor 
přesto, že často Vaše znalost problematiky je mizivá. 
Radní Moravcová, Jiran, Kužel na dotaz neodpověděli. 
Inu, stane-li se někdo politikem, rozumí rázem všemu. Zajisté noviny budou vycházet dál. Peníze nejsou pro 
redakci limitujícím faktorem. Pozoruhodné je, že uražená ješitnost některých lidí ve vedení města dává jim 
vědomí moci, zvláště pak jednomu jedinému. Ale jak jsem zjistil, každé město má podobnou postavičku. Není to 
tedy u nás nic výjimečného.  
 
Filipojakubská  - Valpuržina  
Na čarodějnice do Lodžie přijel jsem poněkud brzo. V restauraci Gól natočili mi Gambrinus, tak sedím venku a 
koukám přes „žiletkový“ drát na průčelí vězeňského kostela sv. Josefa. Raduju se, že jsem na té příznivější 
straně žiletkového drátu. Někdy k radosti stačí málo. Ačkoli ... . 
Zelené auto Lhotákových je na svém místě. Vyndáváme krabice s materiálem, přinášíme stoly, bojíme se, že 
přijde lidí málo. Renata si bere zástěru, Martin má klobouk a knír, přichází první maminka s dcerou. Výroba 
čarodějnic začíná. 
Je pozoruhodné, jak jsou některé maminky při své kladívkové a pilové nešikovnosti půvabné. Některé k tomu 
mají i pěkně jarně vykrojené triko. Děti jsou taky krásné. A zmalované. Malování je jedna s úžasných věcí, na 
kterou nachytáte každé dítě. Systém barev na malování čarodějnických hlav je vymyšlen tak, aby bylo co 
fotografovat.  Pan šéfredaktor Jirka N dokonce fotí malující děti vleže. I on je tak fotogenický. 
Petr vychází zapálit oheň. V panujícím suchu nebylo by problém zapálit celý Zebín. My organizujeme skupinové 
foto. Některé čarodějnice jsou opravdu krásné. Ani na jedné není napsáno, co kdysi před deseti lety: Naše úča. 
Protože děti, které teď chodí na čarodějnice, jsou školkové, ještě neumí psát. 
V průvodu nesou děti čarodějnice nad hlavami, v pozadí je historická stavba Lodžie (1632). Jeden pán nese 
kbelík vody, aby měli hasiči radost. Renata nenese koště, ale lopatu uhelku na plácání ohně. Tím výmyslem 
lopaty se letošní čarodějnice liší od předchozích. 
Skvělá výtvarná a řemeslná díla – čarodějnice - mizí v ohni. Stála tolik úsilí. Tak v životě bývá. V popel se 
obrátíš. Přikládáme dřevo, rodiny vytahují buřty. Díváme se do kraje a radujeme se z počasí, že nám žádný rok 
nezapršelo. Renata řekne: „Čtu si Boženu Němcovou“. Chce tím naznačit cosi o důchodu. Ale jsou to jen slova. 
Skutky usvědčují o opaku. Martin neříká nic. Jako každý rok.  
 

Ti nejlepší z nás  jsou v politických stranách a z nejlepších politických stran ti nejlepší vedou tuhle 
zem.    (Vašek z dua Eva a Vašek) 
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Prvomájová 
„Zahnete doprava, ano, už vás vidím, je to to hospodářské stavení před vámi,“ řekne do telefonu Alfréd Strejček.  
Auto zaparkovalo, vystoupili pražští umělci. Pan Strejček jim říká už bez telefonu: „Pojďte, děti, já vám povím, 
jak to jde za sebou.“ Má krásný zvonivý hlas, jako na scéně. 
Hospodářským stavením rozumí se Buckova galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích. Slovem „to“ je míněno 
prvomájové odpoledne nazvané Hana Kofránková a Jaroslav Krček 130. Aby se nemuselo říkat, že HK má 
šedesát a JK ten zbytek. U žen se prý věk neříká, ani u pěkných.  
Málokdy sejde se tolik českých kumštýřů takhle na prvního máje. A v hospodářském stavení, které pan Bucek 
předělal na galerii, už vůbec ne. J. Molavcová, J. Krček – bratr, F. Delfler, T. Medvecká, J. Pavlica, J Somr, J. 
Rychterová s E. Adlerovou, B. Navrátil, J. Š. Svěrák, O. Brousek,  to jsou jen někteří z gratulantů. Každý 
promluvil, zazpíval, či zahrál. Někdo s humorem, jiný s nefalšovanými slzami. Brečelo se dost. I smálo a 
tleskalo. 
Eva Bílková připomněla, že prvně recitovala Hana Kofránková ve Starých Hradech 2. září 1979. Pak každý rok 
prvomájově, i jinak. Starohradský zámek má jiné obyvatele. Občanské sdružení SH však funguje a koná dál. 
Péčí dobrých lidí. V obci, která nemá ani 10 obyvatel. Na prvního máje v galerii J. B. Spektrum zase nestačily 
židle.  
Josef Somr, častý účastník, na dotaz, jestli by si opět zarazítkoval, jako v Ostře sledovaných vlacích, asi před 10 
lety ve Hradech řekl: „Já bych razítkoval, ale ony by už asi nedržely.“ Letos, když se mu věta připomněla, se 
smál a dodal: „Teď už bych ani neměl čím.“ 
Oslavenec Jaroslav Krček, varován před mexickou chřipkou, při tolika gratulačních polibcích se nebojí: „My, 
my už jsme v našem věku imunní.“ 
 
Malířky dvě 
S odstupem pětadvaceti hodin otevřely své výstavy dvě výtvarnice. Mají cosi společného, však je mezi nimi i 
rozmanitost, jak ostatně v kumštu bývá. V sobotu 16. května předvedla se Na špejchaře v Bukvici Renata 
Culková, v neděli musili vylézt návštěvníci na Valdickou bránu kvůli výstavě pastelů Ivany Dvořákové.  
Obě dámy budou asi přibližně stejného věku. Oběma pomáhaly jejich dcery. S paní Renatou dcera výstavu 
připravovala. Už sama instalace mezi roubením a na dřevěných schodech špejcharu je uměleckým dílem. Paní 
Ivaně dcera na výstavě hrála na cello. Společné je i vysoké nasazení, se kterým obě dámy ke kumštu přistupují.  
Odlišnosti? Zatímco dílo RC možno zařadit do kategorie užitného umění, jsou obrázky ID spíš charakteru 
abstraktního. Autorka mluví o arteterapii.  
Na bukvickém špejcharu u pana galeristy Valtera je kromě obrázků krajinek a  architektury majitele plno maleb, 
pohádkových postaviček a oděvů RC. Ano, oděvů a jejich doplňků. Ostatně parádní černé odlehčené šaty své 
výroby měla na vernisáži autorka i její dcery. Ano, rozličná trika, sukně, šaty či další oděvní doplňky v poslední 
době převládají v širokém záběru jejího výtvarného konání. Zdá se, že i tam je doma, tam své barevné vidění 
skvěle prezentuje. Kdo nestihne podívat se na špejchar do konce května, může za paní Culkovou domů, do 
Oseku.  
Na Valdické bráně otevřeli „platíčko“, tedy úplně poslední a nejvyšší patro. Tak rozšířili výstavní prostor. Nové 
osvětlení decentně zvýrazní obrázky rozvěšené mezi trámy. Právě dřevěná konstrukce věže, ostatně i pohled 
z okna, skvěle pasují k pastelům. Paní Ivana se netají inspirací přírody a jejími materiály. Jako se přiznává 
k tomu, že obrázky jsou výletem do snění a představ. Odtud je už kousek k léčebnému vlivu kresby. Ten může 
být dvojí: pasivní - při dívání na dílo, nebo tvůrčí, aktivní - když pacient obraz vytváří.  
„Zdají se mi barvy,“ vyznává ID. Nejsou to krásné sny? Možno se na ně na věži podívat do konce června.  
 

Láska není to, co je na začátku, ale to, co je na konci. (L. Vaculík) 
 
 
 
Kapli čky 
Had lidí se klikatí, jak řada stoupá do malého kopečka k Andělíčkovi. Lidí je pětačtyřicet, svítí sluníčko, i když 
ráno náležitě lilo. Kaple Andělů strážných je druhá v pořadí putování, které připravila Mariánská zahrada. Před 
tím  Loreta, poté Trojice, Anna.  Všude je něco. Na Loretě nezapomenutelný výhled ze střechy. Postupně 
zarůstá. Příroda (nebo kdo?) postupně výhled zakrývá. Má k tomu důvod? Po stěně Andělíčka leze šnek. U 
Trojice kamenná holka a prý tu bývaly lázně. Na svaté Anně prasklé kamenné zábradlí kazatelny.   
U každé kaple první příchozí počká, až všichni dojdou, pak gymnazijní studenti povídají o zajímavostech místa. 
Je to skvělé, že pro ně historie není jen sezení v lavicích a biflování čísel a jmen. Že Mariánská zahrada se 
propojuje i se školou. A taky je příjemné, že důležité obce, které se na vejletu podílely, mají hezké starosty: 
Elišku a Naďu. 
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Vyšlo: 
Z pera členů Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka:  
Ilona Pluhařová: Stulík a Silenka. Pokračování Stulíkových osudů z 1. dílu. Už titulní obrázek ilustrátorky 
Markéty Krátké napovídá, jaké pohodové dětské čtení to bude. Ostatně – Silenka  - není to nádherné jméno? 
Ilona prozradila, že tak se původně jmenovala kytka. Ale teď? 
Václav Franc: Bystřice. Pan zubař Franc vysvětluje, že nejde o tu ves u Libáně. Jsou to příhody - povídky 
z vesnice úplně jiné. Užívá si v malém to, co J. Škvorecký v Náchodě po vydání Zbabělců.  Inu, každé psaní je 
určité riziko. 
Barbara   Y. Flamandová: Trpělivost lovce úsvitu.  Knížku belgické autorky spolu s Karlem Sýsem přebásnila 
Draga Zlatníková. Snad ještě těžší úkol, než psát básně vlastní: zachovat kvalitní poezii a zároveň myšlenky 
autorky.   
 
Komiks v Káčku.  
Jičínský K-klub rozšířil své aktivity. Nákladem pětadvaceti kusů vydal komiksový časopis. Jmenuje se 4ny,  což 
prý znamená  PRO VŠECHNY. Časopis vznikl v rámci výtvarného kroužku, který vede Lenka Manová. 
Vytvořilo ho dvaadvacet dětí ve věku od 8 do 14 let. Zajímavé pokoukání i počtení. Vtipné, nápadité. Náměty 
vybíraly  si děti samy a tak je časopejsek i obrazem jejich myšlení. Nechybí horory, tajemno. Podstatné je, že 
nechybí ani VKUS, ani NÁPAD. „Komiks je jedna z cest, jak dostat děti ke knize,“ řekl pan ředitel Zajíček.   
 
Teta v Káčku 
Jedenačtyřicetičlenný divadelní soubor, to v Jičíně  dlouho nebylo. A ještě v tak širokém věkovém rozpětí. 
Vlastně v celém  rozmezí školní docházky. Hana Krásenská pro sérii pěti pohádek použila knížky Ivony 
Březinové a Miloše Macourka. Zpracovala do divadelní podoby a děti si na premiéře 19. 5. v jičínském K – 
klubu s chutí zahrály.  
Představení různorodé, jak ostatně při rozličném věku herců musí být. Byly tu skvělé režijní nápady a jejich 
provedení (rozdýchávání, mimika při ukazování ... ). Byla tu i místa hlušší. Byly tu zářné výkony, i vystoupení 
herců začátečníků. Někteří herci hráli ve více pohádkách, což bylo náročné na převleky. Na své si přišli i rodiče 
a prarodiče, kteří se podíleli na přípravě kostýmů pro své děti. Hlavně ale radost ze hry a první objevování 
kouzla divadla, které se už pro mnoho káčkovských odchovanců stalo životním osudem.  
 
Vyprávění 
Zdálo by se, že tenhle starobylý výraz už v dnešním televizně klipovém světě nemá moc místa. Ale v Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně 21. 5. opět dokázali, že vyprávění má své kouzlo. Na přehlídce vypravěčů Čteme 
všichni – vypráví jen někdo předvedlo se  celkem třicet dětí školního věku. Z Jičína přišli žáci z 2. ZŠ, přijeli i 
z Turnova a Liberce.  
Úroveň vypravěčů samozřejmě rozdílná. Byly zřejmé rozdíly. Dlouhodobá práce v dramatickém kroužku je 
zřejmá. Děti z kroužku paní učitelky Kepkové z Turnova to předvedly. Některé si připravily vlastní text, bylo tu i 
vystoupení ve verších. Podstatné ale je, že si děti vyzkoušely, že člověčí slovo, bezprostředně pověděné, má svůj 
půvab. A kultivuje. Vypravěče i posluchače. Na dětech, které se vyprávění, divadlu, či jinému podobnému žánru 
ve škole věnují,  se to pozná.  
 

To je prostě drsný svět, do kterého jsem vstoupil a beru ho na vědomí. .... Já myslím, že nejsem tak 
úplně nezajímavý. (J. Fischer) 

 
 
Smyčce a hosté 
Školní besídka: úklon, skladba, úklon, potlesk. To vše devatenáckrát. Pardon, je mezi tím i dvakrát tanec. Dělo 
se ve čtvrtek 21. května v Porotním sále. Zejména rodičům předvedli se žáci ZUŠ se svými učiteli.  
Tolik dle pohledu. Ve skutečnosti, pozadí, co nebylo vidět: nesmírná práce, dřina, opakování. Ale i láska 
k muzice. Pro některé příprava na budoucí  životní poslání. Pro některé jen  chození do hodin – však se jednou 
uvidí.  Jsou úžasní ti malí muzikanti se svými nástroji. Ty malé holčičky se svými violoncelly. Nástroji tak 
malými, aby je zvládly při své postavě. Ano, mezi muzikanty výrazná převaha děvčat. Proč? Že by kluci 
k muzice ne?  
Každopádně zážitek ano. I při těch chybách, které byly u začátečníků. Václav s klarinetem a Anežka 
s violoncellem na závěr vystoupení ukázali, kde je meta. A to ještě jen ta první. Pak můžou přijít po vychození 
ZUŠky další. Příjemné poslouchání. 
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U Kalousků 
Jak to vypadá v jejich rodině, to předvedli na zahájení své výstavy v železnickém muzeu v neděli 24. 5. 2009. 
Paní Nataša sedí před malířským stojanem s paletou (rozmalovaná Lodžie), Jaroslav buší palicí do řezbářského 
dláta (sluníčko). Roman Šolc, který hrál na piano dobrý džez, ten tu byl na výstavě navíc. 
I když Nataša tvrdí, že ji nejvíc  oslovuje příroda, tu že má barevně pod kůží, je moc  dobře, že namalovala 
obrázky z Paříže. Od ostatního díla poněkud se liší.  Objevné v tom smyslu, že paní malířka umí i jinak. A 
zajímavě. Experiment je tu ku prospěchu věci.  
Dřevěné figurky Jaroslava jsou mile podsadité a není na závadu, že zhlédly se trošičku v postavě  autora. 
Přinášejí pohodu. Radost ze života a z putování po tomhle  světě. Sám řezbář nazývá je veselé příšerky. To platí 
jak o reliéfech, tak o soškách trojrozměrných.  
„Jarda nosí piliny  do kuchyně,“ řekla Nataša. „Luxování nemám rád,“ pověděl na závěr Jarda.  
 
 
Hádanka – rybníky, kopce 
Jméno Vražda nese nejspodnější rybník jinolický. A taky je Vražda nedaleko Zlivi a Ledkov. Mordýř je u 
Nadslavi. 
U křížku před Ostružnem je pěkný výhled. Spočítá někdo, kolik vrchů je odsud vidět?  
 
Opět vykázán. 
Dne 25. 5. byla redaktor Prochorovin opět vykázán, tentokrát ze  SETKÁNÍ S NOVINÁŘI  na radnici. Pan 
starosta vysvětlil, že přístup mají jen pozvaní novináři a B. P.  pozván nebyl. Ve svém zdůvodnění mimo jiné 
řekl: „ ... Opravdu byste se měl stydět. ... Jste neuvěřitelný hulvát. ... Šest let jste ubližoval lidem, kteří tady 
dělají kvalitní práci. ... . “  Prochoroviny odmítly místnost opustit a setkání tak bylo ukončeno. Novináři odešli.  
   
 

literární     PROCHOROVINY  příloha  

 
 
Kousky z deníku 
 
29 04 2009 Čarodějnický kongres 
Dobrý nápad knihovny. První pasování prvňáčků na čtenáře bylo před šesti lety. KVČ je pozvala znovu, do 
biografu, kde se uskutečnil 1. čarodějnický kongres. Nejdříve jim promítla film, ve kterém dnešní šesťáci byli ještě 
prvňáčky (mnohé úsměvy, když se spatřili). Nu a potom žáci sehráli připravené scénky. To nebylo jen ulejvání ze 
školy. To byla nejen knižní kultura na pokračování.  
 
29 04 2009 Třetí odboj 
Porotní sál byl na vernisáži výstavy o třetím odboji plný. Zaujalo však věkové složení návštěvníků. Členové 
Konfederace politických vězňů přišli ze své schůze a z velké části zaplnili sál. Jak řekla předsedkyně paní Čílová, 
v roce 68 bylo jich 189, v roce 89 jen 147 a dnes 58. Učitelů napočítal jsem čtyři.  
Projevy zněly. O nebezpečí extremistických organizací jen krátká zmínka. Soudím, že i tady, při vzpomínkách, ale 
i jinde, mělo by se o věci víc mluvit.  A hlavně, ptát se politiků: „Co proti děláte teď, co se dělat chystáte.“ Věru, že 
zdravotnické poplatky nejsou tím nejdůležitějším.  
Z prohlídky panelů nejvíc mne zaujala fotka z procesu s kněžími. Oni je navlékli do kněžských obleků. A tak tam 
v řadě stojí vždy jeden duchovní v bílém a vedle voják v zelené kousavé uniformě.   Ten obrázek viděl jsem už 

v Želivi. Nedá se na něj zapomenout.  
 
01 05 2009 Májový pátek 
je dobře, že na 1. máje prezentují se jičínské spolky tím, že organizují pro děti dílničky. V zámku byli skauti, 
Kapička, Apropo. Ve velkém nádvoří visely dík Prochorovinám fotky z kulturního dění v Jičíně a okolí. Poznatky: 
nad některými aktivitami byli lidé udiveni. Vůbec nevěděli, že se něco takového děje. Zajisté nikdo nemůže 
mediím přikazovat, o čem psát. Jsou jiné způsoby, jak informovat? Není to téma pro kulturní komisi? Příjemné, že 
nad  fotkami se diskutovalo. Lidem není lhostejné dění v Jičíně. A tak se taky objevila otázka: Co je s jezuitskou 
kolejí? Záměr na využití je zpracován renomovanou pražskou firmou. A co dál? Postačí nám argument, že zatím 
nebyl nalezen vhodný dotační titul? 
 
02 05 2009 Králík v Lodžii 
Přijeli z Kozojed (u Říčan, 520 obyvatel). Zahráli divadlo (Klicpera, mile naivní ochotnické) a herec a malíř Marek 
Králík otevřel výstavu. Poněkud nezvyklé obrysy postav, z prvního pohledu nevýrazné. Až na druhý a další 
pohled člověku dochází. Vše v šedém a blízkých odstínech.  
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Pozoroval jsem poněkud skrytě protáhlé ksichty návštěvníků: „To je ono? To je všechno? ... „ Pan „Novák“ 
odchází na pivo, na televizní seriál ... . Tam se nemusí přemejšlet, tam se může vytahovat, jak to všichni okolo 
dělají blbě.  
Provokuju Marka, jestli to cítí, jestli mu to vadí. Tvrdí, že ne. U jednoho obrazu vysvětluje. Má to v hlavě 
srovnané, neustoupí, nepodvolí se všeobecnému (ne)vkusu. Líbí. I když herec není nic moc. 
Sylva (33), režisérka a herečka vypráví, že opouští zaměstnání a s mužem budou jezdit po školkách, hrát divadlo 
a zpívat. Změní se jim trochu život. Vášeň pro divadlo až ke hranici existence. Zajímavý svět.  
 
 
 
04 05 2009 Ještě odboj  
Tentokrát v provedení studentů. Výstava v aule gymnázia, projev Hana Truncová z Hořic za Konfederaci: 
„Statečnost a  odvaha by měly patřit k životu.  ... 240 000 zatčených. Ale i jejich  rodiny měly peklo. ... Když se 
ženy z vězení vrátily, rodinný vztah se neobnovil. ... Dav je nebezpečný. ...“ Moudře mluvila. 
Jak se sem výstava dostala? Skrze Terezu Dubinovou, která vše zprostředkovala.  Ano, když se lidi starají, děje 
se spousta věcí.  
  
10 05 2009 Samizdat   
Kdysičešovský občan pan J. Holler vydal si, i svým přátelům, knížku vzpomínek na své mládí v Češově. Jmenuje 
se Z toulek stezkami mládí. Opatřil si ji pěknými svými obrázky, hlavně ale připomněl některé události. Pamětníci 
si rádi vzpomenou, jak chasníci rozebrali protivnému sedlákovi žebřiňák a složili jej na střeše. Vtipné, krásné. Ale 
i poučné. Zdalipak dnes jsme ještě vůbec schopni při našem nudném večerním vysedávání u televize něco 
takového vymyslet? 
 
11 05 2009 Nespravitelné 
Kape kohout v koupelně. Dvě hodiny spravuju. Kape dál. Inu, máme přece skvělý český výraz NESPRAVITELNÉ.  
Jak pro koho. Jsou lidé, kteří spraví všechno. Nu, vlastně, skoro všechno. Ubývá jich. Namísto opravy gumičky 
vymění se celý kohout. Někdy se přebuduje celá koupelna. Nebo vymění byt. I s manželkou? Inu – co s takovou, 
která vám řekne: „Je děravá hadice u luxu. Musíme koupit nový lux.“   
 
13 05 2009 O pohodě 
Vynesl jsem si hrnek s kafem na jediné místo, kde je po šesté hodině ještě na zahradě sluníčko, na ostatních 
místech už stín. A taky na tom místě není tak slyšet ječivý hlas  sousedky. Tolik pohody najednou. Sedím, 
usrkávám, raduju se. Po cestě za plotem jde pes, holka a kluk. Je to neobvyklé, všiml jsem si nejvíc kluka. Pak i 
on mne a povídá: „Pozdravuj Martina, lezl jsem s ním, ... vlastně – on mne učil lízt.“ Řekl to, jakoby s úctou, 
obdivem. Potěšilo mne to. Když je pohoda, tak ona se zpravidla stupňuje.  
 
14 05 2009 Jíra v Lomnici 
Pouť za malířem, cesta za vzpomínkami. Vyšlapání do Tábora bylo odměněno. Mistr byl přesně takový, jakého jej 
známe z výstavy v Jičíně, kam přišel ve své řeznické kostkované kazajce. Naposledy, to už byl marodný, pomohli 
mu přátelé z auta do galerie, kde setrval sám se svými obrazy. Návštěvníci vernisáže trpělivě čekali venku.  
V každém obrazu cosi výrazně červeného. Tam je asi ukrytá ta jírova magičnost. A názvy: Pohřeb Alenky 
Kocourkové, Lavička nadějí (bezdomovci před Wilsonovým nádražím), Domov důchodců, a hlavně Penzionovaný 
soudruh ředitel.  To nejsou jen obrazy, ale sociologické sondy. To nejen říkají názvy. Jíra vlepuje do obrazů 
dokumenty, ne moc čitelně vpisuje výroky své i jiných. U Domova důchodců je: „ ...sestři!  ... já vás  slyším ... už 
běžím.“  U ředitele není nic. Jen ruce starého člověka, cigareta a výraz beznaděje stáří. Ale, snad aby nebylo 
smutku tolik, na stěně Komárkův obraz. Vždyť to je příběh. Ostatně jako každý mistrův obraz. 
 
15 05 2009 Štefan teď 
Teprve teď doputovala milá omluva za neúčast na únorovém udílení Jivínského Štefana od autora Čerta Pepiáše 
a skvělých aforismů Jana Sobotky. Píše v něm: „ ... musí být příjemné setkat se s tolika lidmi, kteří se s láskou a 
nadšením věnují tolika různým kulturním aktivitám.“ I pozdní příchod  dopisku potěší. Jako metafora toho, že 
Štefan žije po celý rok. 
 
16 05 2009 V hospodě 
V tomto čase se sluníčkem opanovaly hospody děti. Majitelé konečně uplatnili svůj cit pro  rovnoprávnost a 
vytvářejí v hospodách dětské koutky. Jsou tu autíčka, stavebnice, někde i písek a skluzavky. Zdá se, že děti baví 
se lépe  než rodiče. Alespoň co do hlasitosti projevů. Kde jsou ty časy, kdy platilo, co pravil v lese tramp Čouda: 
„Ty ptáci tady tak řvou. Pojďme do hospody, tam je alespoň klid.“  
Ale stále ještě zůstává hospoda neocenitelným zdrojem informací. Tak bylo i U hastrmana ve venkovním sezení. 
Brenda povídal mi o svých studiích, o kluzurách. Že dělá sochu ze žuly. Pak pověděl i o sympoziu v Lodžii. Že 
začne o prázdninách a skončí  8. září, tedy před pohádkou. Že je od sochařů i malířů velký zájem a že někteří 
přijedou, i když se do oficiálního seznamu nevejdou. Pak řekl tu větu o zvláštním kouzlu místa (Lodžie, barokní 
krajiny), které lidi přitahuje.  Na starosti vzala si věc Bára Tmějová a na ní bude hlavní zátěž – sehnat peníze. 
Grant od radnice je přiklepnutý, ale to nestačí.  
Vedle u stolu řekl tatínek svým holčičkám: „Až přijdeme domů, rozkrojím housky a vy je namažete.“  A holčičky 
odpověděly: „A ty si zatím vypiješ pivo a vykouříš cigaretu.“  
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Dyk říkám, v hospodě je pohoda.   
 
19 05 2009 Na zahrádce 
Otevřu dřevník, pařník. Zalituju sousedku (i sebe), že ještě není uzdravená. Kdyby byla v práci, její rádio by tak 
neřvalo.  Než začnu další konání, jdu za cestu uzavřít koloběh vody v přírodě. Jak stojím, tak koukám, jak pšenice 
zase povyrostla. S každým vyrostlým centimetrem stébla zároveň přibývají dny našeho života a posouváme se na 
úsečce našeho života k pravému konci. Myslím pozemského života. Neměli bychme kvůli tomu učinit nějaké 
předsevzetí? Zajímavé. To čůrání je , to je jeden z mála okamžiků pozastavení v průběhu dne. Pro některé i 
zamyšlení. Zejména pro pány při té výšce nad pšenicí. Dámy nemají ten rozhled. Tak už to prostě je od přírody 
zařízené. 
20 05 2009 Stáří? 
Ilona na schůzi Literárního spolku vykládá, že si všimla, jak klienti v domově (užnevímjakém) čtou její knížku o 
Stulíkovi. Staří klienti. Knížka Stulík a Silenka je dětská knížka. I tady se okruh uzavírá. Staří jako mladí. Nebo je 
to spirála? I na sobě to začínám pozorovat.   
 
22 05 2009  Štěstí?  
Dnes ráno mne napadl takový začátek slavnostního projevu. Nebo taky by to mohl být začátek fejetonu s názvem 
Štěstí: „Od té doby, co jsem si rozsednul brýle, jsem vlastně šťastný člověk. O nepravostech světa, to už neslyším 
dávno. A doktoři nepomáhají. Už jsem na tom tak, že někdy dokonce ani neslyším od manželky pozvání k obědu. 
Ale to by taky mohlo být tím, že už žádné pozvání není. A teď ještě, kvůli brejlím,  moc nevidím. Tedy – auto od 
kráčející postavy  rozliším. Ale jestli tou postavou je pěkná holka, nebo ne, to už nepoznám. Vidím jen takové 
obrysy.  
To mne přivedlo k úvaze, zda je, či není to dobré. Někteří malíři tak malují, s nejasnými konturami, a ty obrazy 
jdou do desítek tisíc.  Neboť ty, které nemají ani kontury, ty jsou ještě dražší. A ty holky? Tady zapínám fantazii, 
kterou si pamatuji z mládí. Prostě si do toho obrysu dávám svou představu. Tak je celý svět krásný a já se na něj 
usmívám. Bohužel, nebo bohudík, tak činím i na cizí lidi. Takže mne někteří, ti neznámí, mají za prosťáčka. Jiní 
za pedofila, pokud se jedná o žákyně. Ale jsou i tací, zpravidla ti starší, kteří to  považují za poctu, u těch stoupám 
v oblibě.  
Je mi to jedno. Stejně jsem ještě k tomu sklerotický a tak si nic nepamatuju.  
 

Kačenka 
- Kača vypráví: „Ondřeje a Karolinu přepadlo stádo divokých prasat. Byla jich asi stovka. Ale Ondřej Karolinu 
zachránil.“ Ondřej řekl: „Bylo jich asi dvacet. Prasata utekla sama.“ Informační šum? Obdiv k bratrovi? Ženská 
potřeba dramatizovat?  
Ne. Je to krásné dětské fantazírování, které  rozvíjí některé pozitivní vlastnosti. U dětí. U dospělých je to sprostý 
účelový populismus.  
- Kača řekla: „Budeme s Liduškou vystupovat v zámku.“ Liduška je staré označení pro Zušku. Zeptal jsem se 
s čím. „Podívej se v pokoji na žebřinách.“  Káča má doma žebřiny. Na žebřinách byly jakési šaty, kousek bílé, 
kousek černé. Budou jí slušet. Ale. Nedozvěděl jsem se, co budou tancovat. Vím, v čem budou tancovat. Opět 
ženský přístup. I v tak útlém věku.  ...  
Však pánové, přiznejme, nezpůsobujeme tohle někdy i my sami? Není pro nás někdy důležitější ono pokoukání? I 
když – odhalování má taky svůj půvab.  
- Kača přiznala, že už jedla třešně. Ještě vůbec nejsou červené, jen narůžovělé. Raduju se z toho, protože: 1. Je 
normální dítě. 2. Od našeho mládí se nic nezměnilo. Taky nám bylo po třešních blbě. 3. Jaro pokročilo, za chvíli 
je budeme jíst i my. 4. (a to hlavně) má ke mně důvěru. Takové věci ani rodičům neříká. 
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