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PROCHO  vydává prochor 

píše bohumír procházka      ROVINY 
zvěsti z Jičína  a okolí    http://prochor.unas.cz/  1březen  2010  č. 3  /   10 

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

 
Redakční 
Neštěstí nechodí ani jen po horách, ani jen po lidech, ale i po počítačích. Zkrátím to: od konce ledna zapisoval jsem si téměř 
denně všechny zajímavé poznatky o dění v Jitčině městě, deníkové záznamy o životě a náladách jednoho proChora, jakož i 
nezapomenutelné zážitky z našeho společného, tuze zajisté zajímavého,  rodinného života s Kačenkou. Bylo to přesně v 5:48 
dne 22. měsíce února, kdy byl nejvyšší čas noviny lámat, soubor mnoha tiskových stran textu zmizel.  
On možná není úplně ztracený, on určitě někde existuje. Nejsem si ale jist, že na tomhle našem hnusně materiálním světě. 
Jmenoval se, vlastně jmenuje se „Proch bře 10 konc“.  Kdyby náhodou někdo …, ale to je zbytečné. Možná poletuje někde 
v počítačovém vesmíru, nebo nebi, pokud počítačové nebe existuje.  
Nebudu popisovat svou náladu, Některým lidem způsobil bych třeba škodolibou radost. Nebudu mluvit o tom, kam jsem 
v kritické chvíli klikal (tuším to, technicky je mé selhání vysvětlitelné), ani o bezmála dvacíti odbornicích, které jsem 
konzultoval a navštívil. Jen všem přátelům zdůrazním: ZÁLOHUJTE, ZÁLOHUJTE, ZÁLOHUJTE. V tomhle měl Vladimír 
Ilijič pravdu.  
Protože ani já, ani můj počítač autem nejezdíme, vezl jsem ho do servisu v tašce od luxu na svém kole a potkal pracovníka 
technických služeb s lopatou. Já výrobní nástroj, on výrobní nástroj. Pro něj zdroj obživy, pro mne často vzteku. Pozdravili 
jsme se. Tiše jsem mu to jeho obcování s hmotou záviděl. Lopata nezklame. A když – třísknutí s lopatou představuje občas 
začátek dějinného zvratu. Pracující jdou do ulic. A pak se narodí nová etapa lidstva. 
Můj počítač je na třískání těžký, dražší než lopata a nová etapa by patrně nepovstala. Jen bych měl problém, kam zaplatit těch 
16 korun šrotovného. A tak mi zbývala vzpomínka na Komenského, jak mu hořel ten slovník. To bylo víc kartiček, než mých 
pár kilobajtů. Jen by mne zajímalo, jestli taky řekl „doprdele“. Asi ne, byl biskup.  
Tuším, bylo by teď na místě nějaké obecné poučení. Či pointa, jestli ještě něco takového existuje. Je to zajímavé, jak si na 
něčem, co vytvoříme, zakládáme. Na těch několika stránkách bylo přece tolik myšlenek. Poznání, poučení. Jsou pryč. Nic si 
při svém věku nepamatuju. Přemejšlím, zda ta ztráta někomu vadí. Lidstvu ne. Lidstvo má jiné starosti, když jsme s Ruskem 
prohráli. Tak komu? Mně.  No a co? Lidstvu přece nevadí, že mi něco vadí.  
Ale co chci? Dyk jsem měl docela dobrý námět pro fejeton. 
 

Vzpomínky fotografické.  
Všichni rádi vzpomínáme, protože dříve to samozřejmě všechno bylo daleko lepší. Město, lidi v něm, i ty zmrzliny byly 
daleko lahodnější. Jen my jsme lepší až teď. Alespoň myslím, že si to o sobě jen myslíme.  
Dobře se vzpomíná v hospodě, kde točí Svijany. Ale nejlíp se vzpomíná nad starými fotkami. A takové  skvělé vzpomínání 
způsobily nám dámy z muzea, když uspořádaly v úterý v pět čaj o páté. Pravda, hrnky poněkud nestačily, besedníků přišlo 
tolik, že se do galerie skoro nevešli.  
Promítaly se fotky ze starých desek pana fotografa Brožka. Každý přidal nějakou vzpomínku. Někteří jen pro sebe, v duchu, 
jiní pověděli. Třeba to, že vlastně jediná čistá voda byla uprostřed náměstí. Protože  doma měl každý suchý záchod a pumpa 
občas  stávala blízko, aby to bylo všechno pohromadě. Nebo, že v roce 1940 uživilo se ve městě 35 ševců.  A ponocní byli 
v Jičíně čtyři a z Čeřovky bylo krásně vidět, protože Milohlídka nebyla ještě zarostlá.  
I tohle se, podotýkám, že smrtelně vážně, jednou řešilo. Když ochranáři nepovolí stromy, které brání výhledu, prořezat, či 
pokácet, mohla by se nastavit Milohlídka. Pak by zase povyrostly, zase by se nastavila – a nakonec bychom měli v Jičíně 
mrakodrap vyšší než v Dubaji. 
 

Oblastní charita Jičín a Kultruní zařízení města Jičína si Vás dovolují pozvat na benefiční 
 

KONCERT PRO HAITI 

 V sobotu 6. března v 19.00 hodin v  Porotním sále zámku v Jičíně 
Vstupné: Dobrovolné (výtěžek bude zaslán na účet Charity Česká republika, která na Haiti pracuje již od roku 

2005 a situaci v zemi velmi dobře zná).  
ÚČINKUJE SMYČCOVÉ TRIO AD LIBITUM  

(Pavel Jandejsek – housle, Miroslava Jeřábková – housle, Terezie Kolínská – viola) 
NA PROGRAMU  

Ludwig van Beethoven, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů 
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Krajkářka Tomáš 
Nebývá zvykem, aby muž, nu přesněji jinoch, zabýval se ručními pracemi. Tomáš Kryl opravdu přiznává, že zkusil ledacos, 
ale učarovala mu krajka. V Galerii radosti v Knihovně Václava Čtvrtka celý únor úspěšně to dokazuje.   
Ve svých osmnácti letech se student cestovního ruchu na výstavě v knihovně představil jako zkušený krajkář. Motivy, i 
figurální, samy od sebe jsou poutavé. Ale v krajce vyvedené – nádhera. A když ještě v barvě, jako velikonoční ozdoby – to 
klobouk dolů.  
Tomáš zcela popírá nějaké teorie o tom, co se hodí pro muže a co pro ženy. 
Kdybychom měli výstavu charakterizovat stručně: JEMNÉ. POVZNÁŠEJÍCÍ.   
 

Každý dělá to, co umí. A každého potěší, když si jeho práce někdo povšimne.  
(EK – ze štefanské kroniky) 

  
 

Jak pravili staří Sokolové – „Ni zisk, ni slávu.“ (SV – ze štefanské kroniky) 
 
 
Divadlo v Exitu 
Exit je nízkoprahový klub pro mládež od desátého do dvacátého věku. Sídlí v budově bunkru. Chodí sem ti, kteří většinou 
nejsou v žádném kroužku,či sportovním oddíle.  Chodí sem i Michal Kříž a ten začal s partou hrát divadlo. V únoru předvedli 
už svou čtvrtou premiéru. Byl to muzikál Mona Líza. 
Mladí herci, pro mnohé to bylo jejich první divadlo, vybírají si hry dle svého naturelu. Ale to neznamená, že něco šidí. Ano, 
muzikálové písničky zpívají na plejbek. Ale dialogy mluvené, často Michalem upravené či přímo napsané, mají poctivě 
propracované.  Pravda, na jevištním řečovém projevu musí ještě pracovat, to je ostatně problém všech začátečníků. Naopak, 
dobří jsou v pohybu. Na scéně se stále něco děje, není tu statických momentů. Příchody, odchody, převleky. I tanec, i na 
židli, i na stole. Esteticky, vkusně.   
Pan režisér přiznal, že chystají tři mušketýry. Máme se na co těšit. 
 

Masopustní úterý  
jičínské odehrávalo se před zámkem, protože připravilo ho muzeum ve spolupráci s Literátským bratrstvem. Masky byly, kdo 
neměl, mohl si alespoň namalovat. Paní Věra roznášela koblihy. Zpívalo se, i když zábava rozjížděla se pomalu. Už se nějak 
ostýcháme  prostě  si jen tak zazpívat a zatancovat. Prostě jen tak se vyblbnout, když se to v úterý ještě smělo.  
Když se setmělo, seřadil se průvod a za víření bubnů vydal se k bráně, prošel bránou, dal se mírně vlevo.  Na radnici se svítí. 
Defenestrace? Konečně. Jičín vstoupí do dějin. ... Nevstoupí. Z radnice vystoupil pan místostarosta Koníř a předal davu bílou 
tašku. Prý v ní byly dvě láhve. Dav odchází na chléb a hry. A bubny víří ... .   
 

 
Ostatně soudím,  
že Štefan už není ani jen udílení, setkání, poděkování. Je i sondou do našeho života i do nás  samotných.  Do naší jinakosti. 
Po fázi určité spokojenosti, že to máme jakž takž za sebou, otvírám poštu a čtu slova: „ Posílám pár vět, co jsem slyšela 
v sále: ... ještě hodinu?....to je hrůza ... chleba už bylo dost, jdeme domů! ... kdy už to skončí? ... zaplať pámbů, že je konec! 
... nepovedená školní besídka.“  
Názor. Vlastně názory. Došly i opačné. S otázkou délky potýkáme se už čtrnáct let. Slíbíme si – ano, krátce, ale nikdy se to 
nepovede. Touha ukázat co umím, oprávněná, hezká touha nakonec zvítězí nad vnitřní ukázněností. A Libuňští a přespolní 
měli co ukázat. Už třeba skutečnost, že se dámy v roli servírek oblečou do národních krojů, je dobrá. I takhle se projevuje 
vlastenectví.  Komponovaný pořad o chaloupkách předvedly děti z malotřídní školy. Kde není výběr. Tady prostě účinkují 
všichni, aby se jeviště zaplnilo. Což nebylo vystoupení Virózy, skupiny dam všech věků a tvarů nápadité a vtipné? Což není 
úžasné, že ve spojených obcích dovedou se pro dobrou věc spojit všechny spolky i jednotlivci? Že obec i spolky konají 
v úžasné spolupráci? 
Ano, krátit, vybírat. Příště. Stejně to nedodržíme. 
I od studentek z Hořic, které tam dělají na gymnáziu kvalitní časopis, dostalo se podobného názoru: dlouhé, cen mělo být víc 
... . Generační pohled. Pochopitelný. Ano, lidé jsou různé. Ale proto zrušíme Štefana? 
Pár věcí potěšitelných. U stolu seděly party. Některé zdržely se i po  programu. Zpívaly. Ale hlavně – bylo vidět, jaká je 
v nich energie a síla pro dobrou věc. Zvlášť si cením dam z Jičína. Asi by nechtěly jmenovat. Dámy v létech. Přijely se 
podívat. A hlavně – potkáte je v Jičíně, řeknete o potřebě pomoci, ony pomohou. A skrze konání nějak se jim nedaří stárnout.  
K vidění byli tu i jacísi podmračení papaláši, ale ti nám náladu nezkazí. Právě tak, jako zdá se být směšné dohadování o tom, 
kdo Štefana vymyslel. Tak já to tedy konečně řeknu: Štefana vymyslel Stefan Štefanovič Štefaněnko.  
S Jivínským  Štefanem na věčné časy a nikdy jinak!  
 

Kéž toto setkání zkracuje vzdálenosti mezi lidmi.  (CČSH  - ze štefanské kroniky) 
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Jivínský Štefan udělen 
Ve čtvrtek 25. února byli v libuňské sokolovně uděleni Jivínští Štefani za pozoruhodný kulturní počin. Porota takto rozhodla: 
Květinové poděkování předala Jaromírovi Gottliebovi za třináctileté úspěšné vedení Regionálního muzea a galerie v Jičíně. 
Za to, že dvacet roků se podílí na kulturním dění v Jičíně a okolí. 
Další květinu dostal miletínský divadlení soubor Erben za velikou řadu divadelních inscenací, ale i za pořádání festivalů a 
za podíl na vybudování Muzea amatérského divadla. 
Jivínského Štefana za kulturní počin roku dostal na základě vylosování pan Josef Teichman ze Železnice. Z vlastní iniciativy 
zaznamenává slovem i obrazem vzpomínky lidí, kteří byli pronásledováni režimem. Vytváří tak velmi cenný historický 
dokument.  
Štefana za dlouhodobý kulturní počin dostal pan Miloslav Bařina, který byl devětatřicet roků ředitelem muzea v Nové Pace. 
Uspořádal tu, mimo jiné, bezpočet výstav předních českých umělců. Učinil z novopackého muzea jednu z významných 
kulturních institucí. 
Obec Libuň zaslouží ocenění za to, jak dobrým hostitelem pro Štefana bylo. Připravila skvělý pestrý kulturní program, na 
kterém se podílela libuňská škola, mateřská škola z Jinolic, mateřské centrum Maminec, libuňské ženy, Sbor dobrovolných 
hasičů a další. I občerstvení bylo pozoruhodné.  
Napsali: 
*Překvapilo mě, že někdo pokládá přednášku, kterou jsme uspořádaly, za kulturní počin. Pro mě to byl jen nápad, že s tím, 
čím se zabývám a co mě oslovuje, by se mohli seznámit i lidé v mém okolí,   ... Já si své nominace vážím, přestože si kulturní 
počin představuji docela jinak,  a děkuji za pozvání. Ráda bych strávila odpoledne v osvícené a inspirující společnosti.  E K 
*Ale aspoň takhle vám chci poděkovat a sdělit, že si opravdu nominace moc vážím, není to samozřejmé a dostala jsem se do 
krásné společnosti.. M K 
*Život je jeden velký kolotoč a tady v Libuni ho umí pěkně roztáčet. Bodlák 
*Libuň. Vesnice nebo město? Ať tak, či onak, i zde žijí a tvoří lidé.  KP 
*Pozvánkou na Jiv.Štefana a sdělením,že jsem byl nominován do party význačných lidí Jičínska, jste mne velmi potěšil. Také 
vím,že bych se zde sešel s mnoha lidmi,které znám a kteří toho hodně pro Jičínsko udělali. VT 
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literární     PROCHOROVINY  příloha 

 
     

Jivínský Štefan  25. 2. 2010 v Libuni 
     
Nominace za dlouhodobé zásluhy  Nominace za  zásluhy v roce 2009 
Město, obec   Město, obec  
     
Běchary 2  Brada-Rybníček 1 
Bukvice 6  Bukvice 2 
Hořice  12  Dětenice 1 
Jičín 36  Holovousy 1 
Keteň 1  Hořice  31 
Kopidlno 9  Jičín 69 
Lázně Bělohrad 6  Jinolice 2 
Libošovice 1  Kopidlno 2 
Libuň 2  Lázně Bělohrad 3 
Malechovice 1  Libáň 1 
Markvartice 1  Libošovice 1 
Miletín 1  Libuň 8 
Mlázovice 1  Miletín 1 
Mlýnec 6  Mlázovice 1 
Nová Paka 12  Nová Paka 7 
Pecka 2  Ostroměř 1 
Řeheč 1  Ostružno 1 
Sobotka 8  Pševes 1 
Staré Hrady 3  Řeheč 1 
Veliš 1  Slatiny 1 
Vokšice 1  Sobotka 2 
Vysoké Veselí 1  Stará Paka 1 
Železnice 1  Studeňany 2 
   Valdice 1 
   Vokšice 5 
   Volanice 1 
   Vršce 1 
   Železnice 3 
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