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BUDE: 
- Mirka Mádrová: Obrazy vážné i nevážné. Galerie J. B. Spektrum Vokšice 
29.5.  až 29.6. 2010. Vernisáž  29. 5. 14 hodin. 
- Jan Kubela: Obrazy, kresby, grafika. Galerie Na špejcharu v Bukvici.  5.6. – 
15. 7.  Vernisáž  5. 6. 14 hod 
 

 

Biostanice  
Záměr, který hýbe Jičínem. Dostalo se 

nám v posledních dnech ohlasů, ze kterých 

vyjímáme: 

*… považuji ji za účelovou manipulaci 
s občany, odmítám ji tedy osobně 
podporovat a mám za to, že je to jak 
zneužití veřejných prostředků, tak i moci. 
Jde o výzvu „Chcete v Jičíně bioplynovou 
stanici?“ Nejsem si ani jistá tím (a 
zaznamenala jsem to jak na veřejném 
jednání, tak z novinových článků), že by 
zastupitelé byli zajedno... Podle mého 
názoru tím došlo i k zneužití propagace 
Valdštejnských slavností, které s tím 
nemají nic společného.  Vlaďka Matějková 
 
*Na vývěsních plochách Jičína a okolí 
byly vylepeny plakáty A4, na kterých je 
nevhodně emocionální, negativní a 
nepravdivou formou prezentován projekt 
bioplynové stanice. Stejný text byl vytištěn 
na rub letáčků propagujících Valdštejnské 
dny. Tato, jak se zdá, osobní a silně 
zaujatá negativní kampaň je placena 

z peněz nás, občanů Jičína a daňových 
poplatníků. Upozorňuji, 
že jde o zneužívání veřejných 
prostředků, které je, jak známo, 
postižitelné  
zákonem.  Mgr. Terezie Dubinová, PhD 
 
*Po Jičíně se šíří tiskovina nadepsaná 
Aktuální téma zpravodaje s malým 
logem Jičínský zpravodaj. Jsou v ní 
jednostranně podané informace o 
biostanici bez možnosti vyjádření 
iniciátorů projektu. S výjimkou 
posledního článku (Ing. Brykner) jsou 
články nepodepsány. Nikde není 
uvedeno, kdo tiskovinu vydal. 

 

Májová sobota 
Byla pestrá, jako je ostatně pestrý náš 
život. Od komunistické manifestace 
v lípách, po recitaci Máje v lodžii. Kdo 
chtěl, mohl poslouchat muziku 
všelijakou. Tedy i dechovku Táboranku, 
i soubor renezančních písní i bubny 
Václava Kořínka. Nebo obdivovat umění 
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a techniku hasičů, či pít své novopacké a 
zakusovat klobásku. Chléb a hry. Chvála 
všem, kteří se podíleli. 
I když… pana místopředsedu KSČM 
chválili jen někteří. Pravil, citujíc jakéhosi 
anglického autora, že pokud by přišla další 
krize, bude v ulicích krev. To neřekl on, to 
řekl pisatel knihy. Rafinovaně vymyšleno. 
A kdo má rudou barvu, barvu krve, za 
svou vlastní? Dechovka hrála, mažoretky 
vysoko vyhazovaly nožky.  
Nevejde se popsat vše. Tak jen, co zaujalo 
hodně. Každopádně byli to jičínští 
Literácy a pozvaný pražský soubor Cantio 
Antiqua. Škoda, že došlo k zádrhelu, 
kapela, sbory a tanečníci se přesunuli 
z farské zahrady do galerie, ale neoznámili 
to dostatečně zřetelně. Zajisté by si 
zasloužili diváků víc. Neboť jen neznalý 
může soudit, že stará hudba je těžká na 
poslouchání. Naopak. Mnohé písničky 
přímo provokují ke spolupráci. Jsou tak 
melodické a svádivé, že posluchač 
s radostí zpívá též. A pan kapelník 
Literátského bratrstva to umí lidem 
vysvětlit. I polsky tu mluvil. A při tom 
noty rozdával, hrál, zpíval …  
Radost způsobili studenti Lepařova 
gymnázia. Paní knihovnice Dana 
Rejmanová připravila s nimi v lodžii na 
sedmou večerní recitaci Máje. Už 
skutečnost, že přišli v tmavém oblečení, že 
Dana připravila scénu i s popravčím kolem 
nad hlavami, napovídalo vážnosti a 
důstojnosti chvíle. Ten krásný pocit 
vážnosti a zodpovědnosti, se kterou 
studenti k své recitaci přistupovali, byl 
skvělý. Na sto padesát diváků tleskalo 
dlouho právem.  
 

Od pesachu k šavuot 
To jsou názvy židovských svátků. Paní 
magistra Oldřiška Kracíková vyprávěla 
16. května v synagoze, co se událo a jak se 
to odrazilo v židovských zvycích a liturgii. 
Řeč byla o košíku s miminkem plovoucím 

po Nilu - o Mojžíšovi, o desíti 
egyptských ranách, i o tom, jak se 
rozestoupilo moře a Mojžíš hravě 
převedl své lidi, zatímco Egypťani se 
řádně namočili. Atd. Až k tomu, jak se 
peče nekvašený chléb, protože ten by 
měl o takových svátcích být.  
Opravdu vyprávěla. Nebyla to učená 
přednáška. Příběh. Celé dějiny, 
náboženské i civilní, jsou příběhem. Jen 
rozličně vykládaným a taky různě do 
náboženských zvyků převedeným. 
Znalost těch příběhů, tedy knih, jako je 
bible (křesťanská) a tóra (židovská), 
patří ke všeobecné vzdělanosti.  

 

Přijeli básníci 
I básnířky. Malé i velké. I ostatní autoři 
psací. Ale slovo básnířka zní nejlépe. 
Básnířky jsou pěkné, zamyšlené, někdy 
zachmuřené. Ale jsou i básnířky 
ukecané. Většina píšících lidí nemá moc 
peněz. Nechci přímo říkat, že jsou 
hladoví. Když se otevřely švédské stoly, 
nu vlastně stůl jeden, trochu to tak 
vypadalo.  
Literární spolek jičínský pořádal 21. – 
23. Jičínské poetické jaro – setkání 
spisovatelů ze tří zemí. Marcelka přijela 
do jičínské knihovny (KVČ) 
ze Slovenska, Iwona, Danuta, Anton a 
Gwidon z Polska. V téhle partě se tyká.  
V pátek promluvili partneři: 
europoslanec O. Vlasák recitoval Máj, 
radoval se z toho, že je i tenhle poetický 
svět. Senátor J. Liška (citoval 
Prochoroviny) těšil se z „mimořádné 
sešlosti lidí, kteří se pohybují v jiné 
dimenzi“. Ano, bylo zřejmé, že je těší 
dostat se na chvíli do jiného prostředí 
než politického.  
Pak se mluvilo o Prachově, kůrovci a 
nastaly kuloáry, což je na každém 
podobném setkání když ne nejdůležitější, 
tedy jistě hodně důležitý programový 
bod. Pro některé protáhly se přes půlnoc.  
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V sobotu ráno zněly hymny. Seřazena 
slovenská za českou připomněly někdejší 
časy. Pak polská. Nebylo to formální, bylo 
to krásně vlastenecké. Účastníci pak 
klečeli. Nad velikou mapou Prachovských 
skal, na které si připravovali své odpolední 
vystoupení.  
Pořadatelé slíbili na Prachově bezdeští a 
svůj slib nesplnili. Šestatřicet autorů a 
jejich přátel vystoupilo u Turistické chaty 
do deště. Ten odcházel a přicházel, v jednu 
chvíli přišel i s bouřkou. Ale myšlenka – 
říct si své básně, přečíst úryvek z povídky, 
ta byla silnější. Četlo se v roklích, skalních 
komínech, na vyhlídkách i na náměstíčku 
u Drážďan. Tam zněl i Beethoven. 
Zážitek. Nejmenší básnířce Sáře bylo osm.  
Aby tohle všechno mohlo být, sešla se 
podpora od zmíněných politiků, města 
Jičína, akciové společnosti Perseus 
Běchary a samozřejmě práce lidí 
z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a 
Literárního spolku tamtéž. Nikoli jen, že 
by si tu jen básníci cosi řekli a skleničku 
vypili. Kupříkladu do Polska šla zvěst, jak 
se jim líbilo v Jičínském muzeu (zrovna 
běžela Muzejní noc), do všech míst pak 
obdiv k Jičínu, skalám i pořadatelům.  
 

Svět knihy a Jičín   
Pražský knižní veletrh je slavný, úžasně 
pestrý a nedá se stihnout ani jen vybraná 
část. Potkáváme tu kdysijičínského Jana 
Sobotku, který představuje dětem své 
knížky o čertu Pepiášovi. Činí tak 
nevtíravým způsobem v duchu moderních 
korupčníků: „A kdo byste se chtěl dostat 
do Pekla, tak já vám to zařídím.“ 
Ve stánku třebíčského nakladatelství 
Akcent je i kniha pana spisovatele Václava 
France z jičínského LISu. Jmenuje se Jak 
na Nový rok.  
Další setkání bylo jen vzpomínkové. 
Pražský Památník národního písemnictví 
představoval svou činnost a dostalo se až 
na Literární archiv. Ten má smlouvu na 

uložení svého depozitáře na Starých 
Hradech do roku 2015. Zámek je prodán, 
spolupráce Památníku s novým 
majitelem nedá se s tím, co bylo, 
srovnat. Vypadá to, že smlouva 
obnovena nebude, Památník se z Hradů 
vystěhuje. Obrovské bohatství, tedy 
pozůstalost četných významných 
českých osobností, půjde jinam.  
Kulturní dění, tedy spousty vystoupení, 
výstavy předních malířů, to odešlo před 
lety. Částečně se přesunulo do vokšické 
galerie J. B. Spektrum. Na Hradech je 
teď jiná kultura.  
Připomeňme si: Starohradské 
zastupitelstvo nabídlo zámek k prodeji. 
Zajímal se stát za symbolickou korunu, 
Šlikovi nabízeli miliony, rodiny Sukova 
milionů třicet. Všech devět zastupitelů 
hlasovalo tenkrát pro nejvyšší částku. 
Pan starosta Miclík sdělil, že 20 milionů 
je na účtu, zbývajících 10 milionů 
půjčila obec panu Sukovi na čtyři 
procenta. Pochvaluje si dobrou 
spolupráci. Kupříkladu parkoviště prý 
obci dost vydělává.  
 

Kongo v Káčku  
Další aktivitou, kterou jičínské středisko 
volného času vykazuje, je malý filmový 
klub. Specifický, určený k tomu, aby 
upozornil, co ošklivého se ve světě děje. 
Americký film, který šel v pondělí 25. 
5., se jmenuje Kongo – hluboké ticho, 
přivezla ho, a dotazy zodpověděla, 
Markéta Kutilová.      
Film je o tom, jak v Kongu bylo při 
válce znásilněno 200 000 žen a dětí. A 
jak jen nepatrná část pachatelů byla 
potrestána. Postižené ženy byly 
odvrženy i svým mužem. Bylo třeba jim 
poskytnou lékařskou pomoc a zabezpečit 
podmínky pro alespoň chudý život.  
Markéta Kutilová (31) je novinářka a 
humanitární pracovnice organizace 
Člověk v tísni. Jezdí po světě tam, kde je 
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těžko. Živelní katastrofy, válka. Pomáhá. 
V Kongu stavěla záchody a zdroje vody. 
Nejdůležitější věci pro to, aby nepropukly 
choroby.  
Dvaadvacet lidí nestrávilo v Káčku tři a 
půl hodiny jen kvůli filmu a pravdě o 
zemi. Markéta je nejen půvabná dívka, ale 
člověk, který umí vyprávět a koná. Patří 
k těm, kteří se nespokojí s líbivými řečmi. 
Do země se vypraví a pomáhá rukama. 
Hovoří s lidmi, učí je šít na strojích, aby si 
vydělali na živobytí. Podílí se na tom, že 
postižené ženy dostanou malinký domeček 
a zvíře. Snaží se, aby děti chodily do 
školy, protože vzdělanost je důležitá. „My 
nemůžeme pomoci milionům lidí. Ale 
těmhle konkrétním pomoci můžeme.“ A 
pomáhá.  
Proč ti lidé do Káčka přišli – a vydrželi? 
Nejen pro hrůzostrašný příběh. Proto, že 
poznali zajímavého člověka. Poněkud 
protiklad různým mluvkům, kteří se 
předvádějí slovy, auty a postavením. 

 

Perný den 

Spěchám ke Karmelitánům. Na náměstí 
modro. Dostávám leták a bonbón. Jeden. 
Na letáku je napsáno, že bez mého hlasu to 
nepůjde. To jsem rád, že můj hlas je tak 
důležitý. Bonbon dám Kačce a hlas jinam. 
Sami si o to řekli tím, jak se chovají tady 
v Jičíně. 
V Karmelitánském knihkupectví je jiný 
svět. Laskavý, opravdový. Který si nemusí 
na nic hrát. Knížky pana profesora 
Křivohlavého mají názvy: Sdílení naděje, 
Mít pro co žít, Jak neztratit nadšení. Je tam 
hlouček dívek, host podepisuje. Dívky, 
které čtou takové knížky, jsou pěkné 
dívky. Ke každému podpisu něco milého 
poví. Až se dostal ke svému manželství. 
Když se na Staroměstské radnici 
podepisoval, viděli se teprve po šesté 
v životě. Povedlo se. Teď už má tu 

zkušenost, že nejkrásnější manželství je 
po padesátiletém soužití.  
Wikipedie tvrdí, že Jaro Křivohlavý se 
narodil v roce 1925. Nechce se věřit, že 
to je ten švihák v obleku, červené 
kravatě, modré košili a botaskách, který 
tak infikuje lidi životním optimismem. 
V knihovně je v šest přednáška o TGM. 
Pan senátor Liška má vše dobře 
připravené. Má asi o nějaké kilo víc, než 
když jsme spolu diskutovávali před 
dvaceti léty. Možná by měli v senátu mít 
povinný tělocvik. A taky asi na to není 
čas. Ale jinak se Jiří asi moc nezměnil. 
Asi zkultivoval.  
Na přednášce střídali se dva. Mezi tím 
z CD úryvky z Hovorů s TGM 
Čapkových. Promluvil i prof. Kvaček a 
pověděl trochu, jaký TGM byl. Na závěr 
bylo kafečaj a koláčky. Lidi si povídali. 
Dobré.  
Pozoruhodné bylo, že ke konci 
přednášky přišel známý jičínský 
revolucionář v klobouku. Vyjádřil 
rozhořčení nad tím, jak se to tady vede. 
Slovo vzal si sám, servítky si nebral si 
vůbec. Polemika nad jím otevřeným 
tématem zajisté byla by zajímavá a 
užitečná. Nikdo ji asi neotevře. Ani 
radniční zpravodaj, ani média v Jičíně 
jsoucí.  

 
Prochoroviny 

kulturní (skoro) měsíčník 
založeno roku 1998 

Vydává B. Procházka, Sokolovská 
367, Jičín,  tel.:  493 523 492. 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 
e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny  vznikly  s  laskavou  
pomocí APEL s. r. o. Jičín, 

GENERALI POJIŠŤOVNA  a.s. 
Denisova 504, Jičín 

tel., fax:  493 523 024 
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Kousky z deníku 
 
29 04 2010 Jaro? 
V ulici 17. listopadu v 15 hodin 45 minut povídá jeden cyklista druhému: „Ty 
vole, ty mladý holky to maj, ty vole, co?“ Ano, jaro je tady. Maj, vole. To viděl i 
Jan Werich, a ten tomu rozuměl. Říkával: Ta když šla, tak něco šlo. Ta si to 
nesla, co k ní patřilo.  
30 04 2010 Čarodějnice 
v Lodžii. Na 60 lidí, až se divím. Zelené auto Lhotákových nabobtnalo. Ale taky 
by to mohlo být tím, že je jiné, než to původní malé. V pohodě se tam vejde 
seno i jiné věci pro výrobu čarodějnic potřebné. Jsem rád, že je (auto). Že jsou 
(Lhotákovi). Všechno přivezou, odvezou, uklidí. U ohně pod Zebínem pohoda, 
nějak se lidem nechce rozejít. Bodejť by jo, takový výhled.  
Tak čekáme, až si opečou buřty, abychme mohli bezpečit oheň. Ale ani nám se 
nějak nechce. Už takhle, tuším, 14 let. Říkám si, jak je dobře, že to zelené auto. 
Až umřu, přijede stejně. A Lhotákovi neumřou. Kdo by to tady dělal? 
04 05 2010 Senioři o Jičíně 
V Domově pro seniory promítám fotky z Jičína. Vzpomínáme o tom, co se 
v Jičíně dělo a děje. Jak jde věk, přesouváme se z konání do vzpomínání. Nad 
fotkami dobře se vzpomíná. Taky hledáme společné známé. To Taky se 
všelijak ptáme. Pan S ví, kolik je na Valdickou bránu schodů. Paní X usnula.  
Někteří obyvatelé přijeli na vozíku, některé přivezli i s postelí. Tohle je kousek 
života v Domově. To je kousek života každého z nás. Neměli bychme na něj 
občas vzpomenout? Jak se vzpomíná na budoucnost?  
06 05 2010 Cesta do Lomnice.  
Na povídání o Váchalovi v lomnickém muzeu udělali krásný plakát. Stojím u něj 
zrozpačitělej. Já na plakátě?  
Váchal tam je, vole. Ten plakát je o Váchalovi. Ty seš jen nedokonalej 
zprostředkovatel. A máš štěstí, že se Váchal nemůže přijít podívat. Hnal by Tě 
za nekvalitu. Dochází mi, že už to dal najevo. Doma, kde se mi v počítači 
ztratila celá složka připravených fotek. Nenašel. Bůh mne miloval, že jsem měl 
na flešce. Ale najednou, z obou počítačů ztratila. Další váchalovská podivnost. 
Asi se naštval. A dal to najevo. Při povídání spustila se průtrž mračen. Nikdo 
další nemohl přijít. Nikdo nemohl odejít.  
Muzeum: dvě pěkný holky a velký pan ředitel. Vlídné přijetí. Zájem o jičínské 
osobnosti. Překvapen. Na to nejsem zvyklý. Muzeum muzea. Rozsvítili mi 
druhé patro a já byl o samotě s Jírou, Komárkem, Frantou Patočkou, ale i 
Salabou a Gardianovou. Přehlídka kumštýřů z okolí. Rozhodně ne regionálních 
v druhořadém slova smyslu. Jen Michail Ščigol chybí. (Příliš drahej?) 
Od Komárka mám zvací dopis na návštěvu, která se už nestačila uskutečnit. 
Jíru pořád vidím v řeznické kostičkované kazajce. Gardianová vystavuje ve 
Vokšicích, a když skončila vernisáž, sedla si na kládu a zula se. A Salaba mne,  
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jestli se nemýlím, portrétoval. Je-li to on, kdo chodil na jičínskou průmku a dělal 
výzdobu na maturitní ples a byly tam kresby kantorů.  
Ten plácek na západ od náměstí je pěknej. Stromy, socha, kdo tam přijde, 
vstoupí do jiného světa. Jsem tam na chvilku vstoupil, bych se …, no nejsem 
zvyklej mluvit, uklidnil. 
Asi 20 lidí, technika neselhala, spolupráce s paní Andreou (snad se jmenuje 
Andrea?) byla dobrá. Vždycky, když měla číst citát, jsem se jí dotknul. Bylo to 
příjemné.  
Pan Mikule pak vyprávěl o setkání s Váchalem. Nechtěl prodat grafiku. Vždycky 
řekl, že to vyřizuje Macková, a Macková nebyla doma.  
Dostal jsem nebývalý honorář. Patočkovy kresby jsou milé, lomnické suchary 
vzácné, kolečka dostanutá měla zajímavou chuť. Mezi pohlednicemi objevil 
jsem Schikanedera. Tu náladu snad neuměl a neumí žádný malíř.  
Na autobus čekala holka, která tvrdila, že mne zná z Příchovic. Celou cestu 
domů mi vyprávěla, jak žijí dnes studenti. V prváku střední školy. Ze třiceti 
spolužaček jen tři ještě neměly kluka. Myslela spacího. 
08 05 2010 Na špejchaře 
Qido odpočívá, paní Eva, žena, ho zastane perfektně. Sedmá sezóna v Galerii 
Na špejcharu v Bukvici začíná. Napočítal jsem 76 lidí a zapsal jsem úžasnou 
pohodu. Mají štěstí na počasí. Pan harmonikář už třetí písničku hraje Čechy 
krásné. Proč ten sentiment? Ale vyhovuje mi. Taky je státní svátek. A tady je 
svátek kumštu. Paní malířka Velartová předvádí tu kresby ke své už čtvrté 
knížce. Jednou z těch jejích knížek byla o Stulíkovi Ilony Pluhařové. Je 
zajímavé, že když Ilona napsala pokračování Stulíka (Silenka) – tak tuhle 
druhou knížku už ilustrovala její dcera.  
Paní inženýrka Jelínková je housekeeper povoláním, ale zálibou perníkářka. 
Tak ji naučila maminka a ona umí kouzelné perníkové chaloupky či betlémy se 
vším všudy.  
Krajkářkou je paní Hladíková. Jinak je i zástupkyní ředitele školy. A dvacet let 
vychovává krajkářky. Tu jemnou krásu, kterou do Bukvice přivezla, tu neumím 
popsat.  
Ale všechny tři dámy do toho špejcharu náramně patří. Tedy – ten jejich kumšt. 
10 5 2010 Četba povinná 
Zase povinná četba. Zajímalo by mne, kolik studentů přečte opravdu. Četba 
prolistováním. Vyhledáním úryvků. Když musím. Protože právě v tuhle chvíli 
mám chuť na něco úplně jiného. Je to Jiné méně hodnotné literárně? Vlastně 
ani já ne tak důkladně. Čas, termíny tlačí.  
Konám, sepíšu. Ten, pro koho konám, odevzdá. Budeme zvědavi, zda pedagog 
pozná, že nenapsal žák. Konám, protože baví. Že se dostanu ke knížkám, které 
bych si asi nevypůjčil. Jsou to knížky hodně očtené. Některé dokonce 
provázkem svázané, to se dřív dělalo. Teď se vyhazují. S potěšením čtu si 
úvody a doslovy. Některé velmi zajímavé. Ve starých vydáních tak bývalo. Dnes 
málo, nebo vůbec. Škoda. 
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Až dítě, pro které konám, bude v mém věku, bude dítěti ve své rodině 
zpracovávat povinnou četbu, jako teď konám já. Třeba pro to, že k té knížce 
objeví v sobě zalíbení. Které přichází s věkem.  
Takže – vlastně, není ta povinná četba tak úplně zbytečnou.    
18 05 2010 Chybí dopisy 
Na Vltavě četba na pokračování. O Chopinovi. Autor Iwaskiewicz krásně 
využívá dopisy. Domejšlí si k nim, interpretuje, cituje. Krásné psaní, zajímavé 
osudy muzikanta, který tu směl být jen devětatřicet let. My se dnes vyjadřujeme 
rychle, stručně e-mailem. Ale budoucí generace přijde o to potěšení, hledět na 
rukopis našinců, číst si o tom, jak konali, mysleli, milovali. E-maily budou 
smazány. Dopisy téměř zaniknuté.  
19 05 2010 Nevidí?   
Mám povídat pro SONS (Sjednocená organizace pro nevidomé a slabozraké) o 
Štefanovi. Ve výtahu potkávám jednu členku, přivádí ji chlapec. Říká – už můžu 
jít? Přebírám jeho funkci, nabízím rámě. Proplétáme se chodbami do klubovny. 
„To já si takhle na ulici řeknu lidem a oni mne dovedou.“ 
Vaří se kafe. Málo místa. Vidím, jak jedna dáma přistrkuje pánovi ruku, aby 
našel ucho od hrnečku. Co my víme o tomhle světě? Tak štefanskou kroniku 
schovávám. I všechny písemnosti a jen hovořím. O kultuře v Jičíně vůbec. O 
lodžii, Hradech, Vokšicích a dalších aktivitách. Nejlepší kontakt je přes společné 
známé. Povídáme si o nich, vzpomínáme. Vidím zájem, který těší. Najednou je 
hodina pryč. Víc než hodina.  
Lidi, kteří to nevidí, a neuvidí, přesto chtějí vědět. Skvělé. Po skončení přichází 
pán a ptá se, komu tohle všechno jednou předám. Myslel to poznání. Zaskočil 
mne. Ale noviny bych měl. To nevím, komu.  
Paní učitelka se ptá se, co je s Kavánovými obrazy na libuňské faře. Podrobně 
líčí, co na těch obrazech je. Předjaří a jiné. Netroufnu se zeptat, kdy ty obrazy 
naposledy viděla. Ubezpečujeme, že jsou v pořádku. Když jdeme zavěšeni 
k jejímu domu, notuje mi Když moji milou od oltáře vedou.  
Hmatací, čichací, vyprávěcí. Představuju si třeba výlet do Prachova předvedený 
hmatově, čichově, slovově. Přinést spoustu věcí posbíraných, které běžný 
poutník přehlíží. Šišky, kameny, větve a tak. Škoda, že vůně (borovice) nelze 
nahrát na flešku. Ale slovo, to má úžasnou moc. Sílu. Uměli bychme to? Jen o 
té cestě vyprávět?  
20 05 2010 Volby 
há studuje volební materiály. Říká: „Jé, Nečasová má na fotce blůzu od 
Vietnamců. To je mi sympatické. Budu je asi volit.“ 
23 05 2010 Prolog pohádkový  
Neděle. Slávek dramaturg pozval na farskou zahradu Jičíňáky, aby se přišli 
podívat na „kytinky“. Kopidlenská zahradnická škola připravila tu velký záhon 
bylinek. Sešli se tu J. Š. Kubín, kterého Slávek právem rád cituje, a Čapek, z 
jehož Zahradníkova roku Petr Pešek předčítal. A myšlenka takhle pěkně 
využívat farskou zahradu. Ona už nějaký čas v jičínské kultuře hraje. Takže i  
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v prologu pro letošní ročník JMP. A sešly se i Zámecké myšky paní učitelky 
Čejkové – sbor, který umí ze všech žánrů.  
Když jsem přicházel, přibrzdil pan vikář (patrně jel někam na mši) a říká: „Jdete 
správně.“ Když jsme nesli s paní učitelkou uklidit klávesy, řekla: „Myšky už mají 
rozsah celou oktávu. Když přišly, znaly pár tónů.“ Takové maličkosti, a jak 
spraví náladu.  
 
 

Kačenka 
 
- Kača tuze ráda telefonuje. Užívá si toho, že už si nemusí jen hrát na „jako“ 
telefonování. Bere opravdovský telefon u nich doma a řekne, jak je naučená: 
„Pjocházkovi“. Někdy, když se jí zdá, že někdo otravuje, tak řekne: „Zavolej za 
deset minut.“ Nejsem si jistej, zda ví, kolik je deset minut. Ale zní to pěkně. 
Dneska mne zase dostala: Chvilku položila telefon, pak řekla: „Promiň, já tady 
mám opici, ona mne pořád bere sluchátko. Bublino, nech toho!“   
Jsem rád, že máme dítě, které má doma opici jménem Bublina. 
- Ale je to hajzlík vyčůranej. Vymlouvá se na neštovice (má je opravdu) a 
terorizuje rodinu. Řekla: „Když mi nedáš Hannu Montanu, rozbiju ti počítač.“ 
Pak seděla s pusou otevřenou, zírala na obrazovku, kde se nějaké dvě holky 
hádaly anglicky. Má tričko s HM, přívěsek na klíče s HM, poslouchá HM, i když 
ve svých šesti umí englicky jen počítat. A to ještě jen do deseti. Kde se ta lásky 
k jaksi tuctové zpěvačce bere?  
Jo, když má slabou chvilku, tvrdí o sobě, že bude modelkou. No, nevím. Na to 
je asi moc chytrá. A svému sešitku, kam si zapisuje svým písmem – nepísmem, 
říká PAMĚTNÍČEK. Není to krásné slovo?   
- Řekla: „Budeš se mnou hrát Černého Petra, nebo Ti rozbiju počítač. Kdybych 
já takhle řekl svým rodičům, rozbili by mi … , nu, rozsekali prdel. Nebo jako 
okamžitá reakce dávala se tenkrát facka. Jenomže tenkrát nebyly počítače. 
Zajímavé, jak ta malá holka vycítí člověčí slabosti. Co pro mne počítač 
znamená. A taky, jak používá ty pověstné ženské zbraně. Sedíc na klíně, 
rozličně mne nakazovala svými neštovicemi. Ale se nenakazím. Už nejsem 
malej.   
 
 
 
Byl pátek, pátá z poledne 
vtom Václav z LiSu usedne: 
"Vítejte zde, přátelé, 
a mějte se vesele." 
 
 

 
 
Byl dvacátý prvý květen, lásky čas, 
v Jičíně toť bohémy kvas. 
Ach, laskavá péče knihovnic, 
koláčky, víno, co chtěl bys víc? 
 

Radana Šatánková Jičínské poetické jaro (úryvek) 


