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PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1. listopad  2009  č. 11  /   09 

 
Tyto noviny vycházejí bez finanční spoluúčasti města Jičína. Žádost o grant byla Radou města  zamítnuta. 

 
Festivalová 2 – vedení 
orgány festivalu JMP jsou tyto: 
Správní rada nadačního fondu JMP : J. Veselý (předseda), M. Dousek, V. Rychterová, M. Smolík, E. Špirochová, L. 
Tmějová. 
Dramaturgická rada: J. Veselý (dramaturg ročníku 2009), J. Benešová, J. K. Čeliš, M. Faruzelová, J. Gottlieb, J. Komárková, 
V. Matějková, P. Nožička, V. Rychterová, L. Tmějová, M. Zajíček. 
Radu vybírá dramaturg ročníku. 
Výkonná rada: V. Brykner, M. Faruzelová, V. Rychterová, J. Veselý 
Složení takové, aby byli zastoupeni oba pořadatelé. Jména mohou doznat změn. 
Festivalovej vejbor: orgán otevřený, přijít může kdokoli. Svolává L. Tmějová. 
Podle sdělení J. Veselého jsou důležité otázky festivalu v kompetenci výkonné rady. Její kompetence jsou obsaženy ve 
smlouvě Správní rady s městem. Smlouva není veřejně přístupná. „To je naše interní věc,“ řekl J. Veselý.  
Otázka doby trvání festivalu, byla dosti diskutována na schůzi, která hodnotila uplynulý ročník. O tom, že festival bude od 
ÚT 7. 9. do NE 12. 9. hlasovala Dramaturgická rada poměrem hlasů 4 : 3. Výkonná rada pak rozhodnutí potvrdila. 
Festivalový výbor o době trvání nehlasoval.  

 

František Václav Franc 
Krásné mimoděčné spojení. Pan zubař Franc vydal nejen asi osm knížek papírových, ale i jednu plechovou, asi spíš 
umělohmotnou, nebo z čeho je kompaktní disk. Ale takhle se to jmenuje audiokniha. Svého Františka, vzpomínky na mládí, 
si sám namluvil na disk a kdo chce, může si na přehrávači, počítači, či jinde zasunout, zavřít oči a poslouchat vyprávění. 
Starší lidem, slabozrakým náramně se to hodí.  
Udělat audioknihu je snazší, než vydat papírovou. Stačí mít techniku, dnes už běžně dostupnou a trpělivost. Oněch 329 minut 
textu načetl ze své knížky pan doktor za jeden víkend. Tak vzniklo první CD, které s finanční pomocí města vydala Knihovna 
Václava Čtvrtka.  
Autor se netají tím, že předlohou bylo mu dění v rodné Řehči a okolí v době jeho mládí. I tím, že mnoho lidí se tam poznalo. 
Zdali byl v podobné roli jako Josef Škvorecký, který po napsání Zbabělců se nějaký čas Náchodu vyhýbal, se nepochlubil. 
Literatuře je třeba přinášet oběti. Neboť pana spisovatele si často lidé pletou s Michalem Viewegem. Ale podoba 
v honorářích se zatím nedostavila.  
  

Jičínská beseda  
Má své stránky na internetu (www.jicinskabeseda.cz). Jsou vedeny s důkladností, s jakou se od začátku existence JB 
předvádí. Potěšitelný je archiv všech přednášek i mnoho materiálů studijních. I v Digitální knihovně možno získat cenné 
materiály. Je tu i přehled článků o akcích besedy a fotogalerie. Těšíme se, až se postupně začne zaplňovat i rubrika osobností 
a pamětníků. Paráda.  
 

Omezení občanských práv a svobod  je neuralgickým bodem každé, byť i demokratické společnosti a je proto 
potřeba taková opatření minimalizovat. (Vladimír Klokočka) 

 
 

A současně čelit pokušení státu a mocných jednotlivců v něm získat více moci, než nezbytně potřebují.  
(Vladimír Klokočka) 

 
 

Kamenná holka 
U kostela v Ostružně zahne se doleva, projde se táborem Sklář a přijde kaple Nejsvětější Trojice. Za kaplí, trochu 
v kopřivách, stojí socha. Je hodně omšelá , některé tvary čas smazal. Snad  dobře tak. Přílišná jednoznačnost a jistota nemusí 
být tím nejlepším hybatelem člověčího konání.  Názory na to, jak se tam socha  dostala a koho představuje, se liší. 
Nejpravdivější je ten, že se to přesně neví. 
Kamenná holka v trávě a kopřivách je výzva. K hledání, přemejšlení, fantazírování, Pro někoho předtsvuje místo zklidnění. 
Pro  jiného neklid. Literární spolek v Jičíně výzvu uchopil. Do letošní celostátní akce Dne poezie přihlásil scénickou 
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kompozici Kamenná holka. Členové spolku píší své básně i prózu s takto otevřeným tématem.   Své vystoupení předvedou na 
Dni poezie ve středu 11. listopadu v 18 hodin v Knihovně Václava Čtvrtka.  
Pozoruhodné je, že Opuštěná socha zaujala nejen literáty. Svůj pohled chtějí předvést i malíři. Sochy začali si všímat i 
historici umění. Z některých detailů usoudili, že v minulosti mohla zosobněná svatá držet v náručí beránka, tedy by se jednalo 
o svatou Anežku Římskou.  
Inu, někdy stačí trochu důkladnější pohled okolo sebe a vidíme, kolik úžasnosti a zajímavosti okolní svět přináší.  
 

Hvězné války 
Michael Pospíšil, sbormistr a dirigent jičínského Literátského bratrstva, a taky dirigent jiných dalších kapel, zná svou barokní 
muziku důkladně a umí o ní poutavě vyprávět. Dokázal to opět ve čtvrtek 8. 10.  v Knihovně Václava Čtvrtka. Mluvil, 
pouštěl nahrávky, hned zase  sednul ke klavíru a zpíval. Zpívat umí i dva party najednou. Dovede i k nerozeznání napodobit 
kohouta. 
Co je ale na jeho hudební dílně nejpoutavější, to je skutečnost, že všechno zasazuje do rámce historie, obecně do kumštu 
mnoha oborů a jen tak mimoděk zazní tu mnoho životních pravd, které nejsou nikterak omezeny věkem, dobou. Hned mluví 
o mašličkách, jako útržkách ze spodniček dam, tedy trofejích, vzápětí cituje Churchilla, že otevřené okno (defenestrace) je 
pro Čecha politickým argumentem. V jeho vyprávění je úsměv, poučení, pohoda. V jeho osobě je šílená nabitost.  

 
 

Češi si Michala Davida a spol. zaslouží stejně jako plzeňské lžidoktory a Klausovo vyvolání šovinistických nálad.  
(Jana Machalická) 

 
 

Kousky z deníku 
02 10 09 Mariánská 
OS SH spojilo se s Jičínskou besedou a své akce navázaly. I v tom je klad, jak si ty neziskovky rozumějí. Šlo o Mariánskou 
zahradu. Nejdříve se Evě podařilo pozvat všechny diplomanty i jiné odborníky, aby se seznámili a aby bylo ozřejměné, co 
vše o MZ vzniklo. I když – zdalipak je dočista vše podchyceno? A pak zazněly přednášky – výsledky bádání. 
Je to úžasné, co všechno ten umělý fenomen MZ,  vzniklý na historickém základě, vyvolá. Lidi si bádají o stromech, cestách, 
stavbách, výhledech ... . A v podtitulu je KRAJINA. Jak ona formuluje lidi, i když si to třeba  ani neuvědomují. 
Ještě jedno bylo skvělé. Jak ti poststudenti měli přednášky připravené. Jak využívají počítačovou prezentaci. Taková 
přednáška se úplně jinak poslouchá. Jiří Krupka šel tak daleko, že předvedl krajinu, aleje, jak by vypadaly, kdyby ... 
06 10 09 Jablka 
Kradu jablka. Když mi vedle utrženého to větší, neutržené, spadlo na hlavu, začal jsem přemýšlet o Desateru. Je to krádež? 
Není to krádež? Když ne já, nikdo ta jablka neotrhá a spadnou. Pak přijde nějaké zvíře, do toho spadlého kousne a jde dál. Já 
alespoň dojím do konce. Takže se chovám ekologicky a to je módní.  
Jablka jsou velká a jistě sladká. Skrz své zuby jsem nemohl ochutnat hned, až doma, tam nakrájím na měsíčky. Ale sladkost 
se pozná vzhledem. Třeba jako u holek. 
Na konci aleje je koženáč, ale v Češově se jim říkalo krátkošťopké.  Švagr, vůl, ho porazil. Nejlepší jabloň z celé zahrady. 
Takže teď si tady nakradu do foroty.   ... Nenakradu. V báglu už není místo. V knihovně mají výprodej. Tak mám dvě 
nejtlustší: Horolezectví zblízka a Jiří Mucha. O tom, jak měli v Paříži s Bohuslavem Martinů dohromady holku Vitku. 
Kaprálovou. Mucha s ní asi spal, Martinů ji učil. Komponovat. A teď se mi tam ta jablka a knížky nevejdou. Tady Desatero 
nerozhodne. Tady jde o vztahy kulturně tržní.  
Naštěstí se vešlo pár koženáčů a i ten trojúhelník. Stejně skončil špatně. Česká dirigentka Vítězslava Kaprálová brzy umřela 
mladá. Martinů si paní Charlotta pohlídala a Mucha se dostal do Jáchymova. Viz Studené slunce.  
Sobecky se raduju. Že žiju v jiné době, kdy smím mít jiné starosti. Na ta nejkrásnější jablka nedosáhnu. Tak si přemejšlím, že 
by mohli dělat takové teleskopické česáčky, jako mají rybáři pruty. Cyklisté kradeníci by si je rádi kupovali.  
07 10 09 Apropo 
Apropo si jede do Prahy pro příspěvek od O2. Pravda, čekali víc, ale dobrých padesát, ne? V hotelu Yasmin je takové átrium 
a břízy tam visí bez kořenů ... . Takhle se v Jitčíně architekti neměli možnost vyřádit nikde. Když napíšu, že tam ty 
neziskovky byla zastoupeny samými pěknými holkami, tak mi to budou mít za zlé. Ale ony tam opravdu byly.  Ještě taková 
dobrá placka tam byla, ale asi se tomu v Praze tak neříká. A kafe, a pak oběd a dost zajímavé povídání.  
Pro Apropo představují granty asi deset procent rozpočtu. Ale  získat takhle peníze, to se musí vyplnit moc papírů. A hlavně 
se to musí napsat šikovně. Skoro by se na to uživila jedna síla, nebo její část. Ale kde ji vzít? Zaplatit z těch grantů. Ale to by 
se zase ty grantové peníze na vlastní činnost zmenšily ... . 
O2 rozdělila na podporu znevýhodněným dětem a mládeži 10 milionů. To je hodně? Kolik dali na všelijaké hokeje a  fotbaly, 
to neřekli. Tady žádalo 359 organizací, dostalo 34. Každý desátý žadatel. Tedy jsou Jičíňáci šikovní, že prošli.  
Shánění peněz je dnes celá věda. Jmenuje se fundraising. Na udělování grantu mají větší podniky specialisty, dokonce i 
oddělení. Už zdaleka neplatí hraní na city. Pracovníci neziskovek jsou sociální podnikatelé. Tak by měli vystupovat. 
Rozhodující je věcnost, odborná úroveň žádosti. Nesmí být dlouhá. „Já většinou čtu začátek a konec,“ přiznala jedna 
z odbornic, která granty přiznává.     
12 10 09 Proč? 
Jdu si shánět podklady o vedení pohádkového festivalu. Předseda správní rady, člen výkonné rady a dramaturg je krajně 
nepříjemný. Výpady na mne. Co a jak jsem kdy udělal špatně. Útoky, které vůbec nesouvisejí s tím, o čem se bavíme. 
Vnucuje mi, že chci vnášet rozpor tam, kde není. Nevím proč. Snad s cílem otrávit nepohodlného novináře? Posílám mu 
napsaný text k autorizaci. Píše, že se vyjadřovat nebude. 
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Tak mám v Jičíně vedle pána na radnici dalšího „přítele“. Pár dní na to myslím. Vadí mi i mé fňukání. Ale pak si říkám, že 
přece nejde jen o mne. Že je to praktika běžná u diktátorů, v totaliních režimech. Vytvořit si orgány skrze které si prosadí 
svoje. A  nepohodlnce náležitě zdeptat. Vždyť on je hned ve třech důležitých orgánech. Ve dvou z toho tím hlavním. V tom, 
že něco připomenu, vyjádřím názor, tím vnáším neklid?  Ostatně skutečnost, že útok na novináře byl ještě dříve, než byl 
jakýkoliv článek  napsán, také o čemsi svědčí.   
15 10 09 Povinná četba 
Kvůli A vyhrabávám červenou Knihovnu klasiků – spisy Jiřího Wolkera. SNKLHU vydalo v roce 54. Kdy byla vyřazena 
z nějaké knihovny, abych ji mohl dostat já, to nevím. Soudím, že po osmašedesátém. Z knihovny vyřadili, nebo přestěhovali 
do sklepa. Z povinné četby moudře zatím někoho ne. Pokud ovšem je moudrý vynález povinné četby.  Když jsme takto 
zvládli spolu s A Antala Staška, přiměl jsem ji alespoń  kousek přečíst, řekla: „Nebylo to tak špatné čtení“. To si považuju za 
úspěch. Je to víc, než opsat rozbor z internetu.  
16 10 09 Vernisáž 
Proč tolik lidí na vernisáži obrazů Z. M. Novákové v galerii v zámku? Ano, paní docentka přes architekturu pochází z Jičína, 
s mnohými současníky se v dětství i později kamarádila, s nimi tancovala a konala, co se v každém tom věku konává. A poté 
vzpomínala a vzpomíná. A proto, že je malířkou, vzpomíná nejen u skleničky. Ty vzpomínky – obrazy vystavila. Ony 
zabraly  celou jízdárnu – galerii.   
Nejsou to obrazy, u kterých si lidi ukazujou – tohle je Jehla a tohle Krkavčí věže. Ale ony nějak v hlavě zůstávají a plodí 
touhu vrátit se k nim.  
Protože den vernisáže není příliš klidný. Vernisáž je setkání. A to se v pátek povedlo v míře vrchovaté. Ve vstupní hale 
pozoroval jsem skupinku lidí, kteří si křesla  složili do kroužku, skleničky na zem položili a rokovali. Chtělo se mi mít 
takovej malej jeřábek a fotit ten kroužek shora. Fotka by se jmenovala Kunshistorici. Tak jsem je fotil alespoň ze židle. Ale 
zul jsem se. 
 

 
 

Michael Pospíšil a Hvězdné války 
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literární     PROCHOROVINY  příloha 

 
 

Den divný. 
 

Cestou k ševcovi Klomfartovi povšiml jsem si, že v sadu jsou ještě krásná jablka. Stále jsem na ně myslel a 
nakonec tam zajel. Byl to opuštěný sad, ani trávu tam nikdo neposekal, ani jablka netrhal. Trochu trhal jsem tedy 
já a užíval si té opuštěnosti. Otázky morální jsem si nepřipouštěl. Ostatně jablka byla malá, zdeformovaná. 
Daleko menší, než jsem je viděl cestou tam. Spíš jsem čekal, zda v opuštěném sadu není bouda a v ní opuštěný 
divný člověk. Hodilo by se to. Ale jsem ho neviděl. To ovšem neznamená, že tam nebyl. Občas, když jsem nějaké 
pokřivené jablko utrhnul, druhé, jistě kvalitnější, spadlo mi na hlavu. Ale měl jsem přilbu. 
V místě bydliště jel jsem rovnou na Veselku, musel jsem si ten podivný smutný sad a toho člověka v něm 
promyslet u Svijan. Kolo jsem dal, jak štamgasti činívají, do chodby. Když jsem stejně nic nevymyslel a šel dělat 
křížaly, kolo tam nebylo. Servírka, když jsem to hlásil, pobaveně řekla: „Nojo, tady se kola ztrácejí.“ Doma jsem 
domovním telefonem hlásil ztrátu ženě, že musím na policii. Trochu jsem doufal, že mne polituje. Zeptala se, jestli 
jsem měl kolo zamknuté.  
Cestou na bezpečnost, teď se říká policie, stavil jsem se pro jistotu na Veselce. Na mém kole přijel pán, pečlivě 
ho uložil do stojanu venku a řek: „Ty vole, žena mne zmrdá. Já jsem zase vožralej.“ A šel si dovnitř objednat. Já 
jsem odhlásil servírce krádež kola a zeptal se, kdo to je, ten pán. Vypadal trochu jako inženýr Kašpar, který první 
u nás přeletěl z Pardubic do Prahy letadlem Blériot. Nebo to bylo z Prahy do Pardubic? Servírka řekla: „Nojo, to je 
pan ... .“ Jméno jsem zapomněl, akorát vím, že na konci bylo R. 
Na kolo jsem hned nenasednul. Prohlížel jsem si ho. A radoval se z něj. Pravda, není úplně nové, nové bylo, když 
si ho kupoval táta. Ale blatníky má nové. Jakoby stříbrné. Ale je to moje krásné kolo.  
Další Svijany jsem si nedal, jel jsem pomalu, abych si ten podivný den promyslel. Myslel jsem i na to, jak mi to 
jablko padlo na hlavu. Ale to jsem přece měl přilbu. Nebo neměl? 
 

Zase revoluce? 
 

Na panelovce od Nemyčevse na státní bylo tolik bláta, že jsem se otočil a jel přes Jičíněves, i když kopcovitě. U 
školy tam pak nechtělo se mi stoupat prudce a zahnul ke Kostelci. Z Kostelce linula se hudba. Nejdřív vnímal 
jsem podvědomou melodii, pak slova: „Poslední bitva vzpála,,, .“. Ano, revoluční písně. Staré, známé. Zase 
revoluce? A v Kostelci? Že si nedají pokoj. Naštěstí má Kostelec asi jen osmadvacet obyvatel, tak ať si bojují. Ale 
sami. To radši ten kopec vyšlapu. A obrátil jsem se zpátky na Jičíněves. 
Ale, znáte to, malodie a slova stále se mi vybavovala. I vzpomínka: V pětačtyřicátém stál pan učitel Vojtěch 
Španihel v sále libáňské Radnice uprostřed s houslemi a nadšení občané chodili okolo sálu ve trojstupu a zpívali: 
„Přes  spáleniště, přes krvavé řeky  ... Jsme pomsty hrozný val.“ Taková byla doba a lidi tam přišli z přesvědčení. 
Tedy – většina. „Náš prapor nade trůny vlaje, je na něm pracovníků krev.“  
Jakých pracovníků, řekne si dnešní člověk? Pracovníků reklamní agentury, nebo bankovního sektoru? Tam je prý 
nejvyšší průměrný plat. A vůbec, kde je dneska „liduhněv“? Vždyť dneska se lid nedovede ani pořádně nas, 
pardon, naštvat.  
V Čejkovicích jsem si zase řekl, jak jsme tenkrát byli blbí. A pak ještě několikrát. Z čehož lze logicky vyvodit, že 
proč bychom na tom měli být dnes lépe.  
O člověčí nepoučitelnosti ať si meditují filozofové. Já jdu krájet křížaly. 

 
Kačenka 

 
- Mezi čištěním zubů a česáním ukázal jsem Kačce, jak se lesknou mokré sněhové vločky, když se díváme proti 
lampě. Líbilo. Chtěla se na ně dívat a si na ně sáhnout. Ale nejdřív zubat.  
Nesáhla. Všechny byly na teplé zemi rozpuštěné. Bylo nám to líto. Argument, že všechno chce svůj čas, že je 
teprve říjen, moc nebrala. A je to i výchovné. Dítě musí vědět, že nedostane vše, co si umane. Ale ten sníh bych jí 
přál.  
Při převlékání ve školce mi najednou začala vyprávět, že měla telefon, volali, že tam, co bydlí Natka (Natálie) 
spadl takový kus sněhu, že museli pro lopaty a začít odhazovat. Jasně, že žádný telefonát nebyl. Ale není to 
nádhera dětského světa? Když sníh není, tak si ho vymyslím. 
Řekl jsem, že ten velký kus sněhu spadnul přímo na Natku a že je z ní teď sněhulák. Kača o tom tak přemejšlela, 
že si oblékla tepláky obráceně. 
Ale Natálie ten den opravdu do školky nepřišla.  
- Kača má ráda hry. Na některých se i spolu shodneme: domino a mikádo.  Pexeso ne, to mne nebaví, tam 
beznadějně prohrávám.  Obvykle hrajeme, dokud se nezačne vztekat. Vztekat se začne, když prohrává. Nevím, 
jak ten moment výchovně zvládnout.  Tak ho nezvládám. Ať si ji vychovávají rodiče. Berou na ní příplatky.  
- Mezi světlé chvíle našeho často rozporuplného soužití patří zpívání na houpačce v chodbě. Abych nepřekážel, 
musí se otevřít dveře do záchoda, tam si dám stoličku, na jinou, malou, kafe. Kača se houpe, zpívá a kecá. Často 
kecá a kecá a kecá. Písničky máme už zúžené na Okoř, Přišel k nám kočí a Bošilecký mostek.  Pak si Kača 
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začne vymejšlet, skládá slova z různých písní a tvoři si novou, svou. Zpívá na monotónní melodii, ne moc 
originální, ale to ve středověku bývalo. 
Ale nejlepší jsou její vymejšlecí promluvy. Žije si v nějakém svém světě. 
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