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BUDE: 
 Galerie J. B. Spektrum Vokšice: Marie Tomášová Tapiserie a koláže. 

Vernisáž 3. 7. ve 14 hod  
 

 2. 7. v 17 hod. autogramiáda  Františka Lízny v Karmrlitánském 
knihkupectví v Jičíně.  V 18 hod. mše sv. u Ignáce. V 19 hod. beseda 
s F. Líznou na téma proč se vydává na poutě a co mu to přineslo. 

 

Je to Škréta? 
Národní galerie chystá na listopad velkou 
výstavu barokního mistra Karla Škréty. 
V rámci přípravy výstavy dělá se průzkum, 
a ejhle – na kruchtě kostela sv. Ignáce 
v Jičíně je obraz popsaný: „Malba 
anonymního umělce.“ Ale pro jistou se 
udělal technologický průzkum. 
Restaurátoři manželé J. a T. Záhořovi 
vypráví: „Autorství nelépe se pozná podle 
rentgenových snímků. Na něm jsou vidět 
prvotní tahy malíře, malířský rukopis. 
Podle takto zjištěného jeho rukopisu  lze 
autora snadněji určit.“ Tomáš Záhoř 
promítá rentgen obrazu Zvěstování Panně 
Marii. Jednobarevný krásný modrošedý 
obraz. Jako pěčlivá kresba. Někdo by řekl 
– snad ještě krásnější než originál. 
Ano, obraz namaloval mistr Karel Škréta. 
Nejméně dvakrát byl potom, nepříliš 
kvalitně, restaurován, přemalováván. 
Tehdejší restaurátoři neměli takové 
technické možnosti. Obraz byl dokonce 
vsazen do jiného rámu a tím jeho okrajové 
části znehodnoceny. Ale na výstavě bude 
v plné své kráse. 

 
Tisková konference, kterou Národní 
galerie ve čtvrtek 17. 6. v Jičíně 
uspořádala ukázala, jakým úžasným 
dobrodružstvím je práce historiků umění, 
restaurátorů, či dalších odborníků. 
 

Tereza šmírovala 
Sled výstav v Lodžii věru není jen řadou 
vernisáží obrazů prostřídaných 
fotografiemi. Jednak se střídají kumštýři 
známí, zavední s těmi, kteří vystavují 
prvně, nebo téměř prvně. Kromě toho 
chce kastelán Petr Kábrt přinést vždy 
něco trochu vybočujícího z běžných 
zvyklostí.  
A tak pozval Terezu Nemethovou. Ta si 
jako téma své diplomové práce na 
pedagogické fakultě vybrala zobrazení 
života na panelovém sídlišti, který 
ztvárnila pomocí malby na skle. Přesněji 
– použila stará okna a na ně nanášela své 
akryly a grafiti. Tereza nikterak netouží 
po líbivosti. Chce ale ukázat všední život 
s jeho nepříjemnostmi. Její abstraktní 
malby jsou vnímavým pohledem do 
jednotlivých bytů.  Hádka, nutný 
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stereotypní večer u televize … . Ke 
každému obrazu napsala na kus papíru 
svůj komentář. To není polopatismus, to je 
náznak sociologické studie. 
Na  3.7. v 17 hodin chystají se v Lodžii 
Návraty Jana Rampase, autora 
prachovského totemu. 
 

Jak se točí Fimfárum 
Mezi filmaři animovaných filmů a filmů 
hraných je výrazný rozdíl. A ještě je rozdíl 
uvnitř těch animovaných. Úplně něco 
jiného je animace klasická a počítačová. 
Hezky to je vidět na výstavě v jičínské 
galerii, která se samozřejmě netýká jen 
filmu Fimfárum. 
Je to už v lidech. „Režisér hraných filmů 
má herce, štáb, se kterým se dohaduje. Na 
filmaře animačního loutky počkají, může 
točit kdykoli a jak chce dlouho. Jsou to 
jeho děti. V určitém smyslu je ta práce 
jednodušší. Ale pracnější,“ říká paní 
režisérka V. Pospíšilová. 
Když si prohlížíte všechny ty kouzelné 
scény, které na výstavě jsou, když si i 
pohladíte (nesmí se) milé loutky, je Vám 
jasný rozdíl mezi praktickou animací a 
počítačovou. Filmař Martin Vandas staví 
to na zem: „Hlavním nástrojem animátora 
je vrtačka. Vrtá, šroubuje každou novou 
pozici loutky.“ A pak vzpomínáme na 
pana Trnku. A že právě v loutkové 
animaci patříme k nejlepším na světě. 
A jičínská výstava o tom napovídá. 
 

Fotografující kameraman 
Volf 
Kamaraman Petr Volf říká: „Nechtěl jsem 
jen točit. Chtěl jsem i režírovat. Ale jeden 
Špáta stačí. A tak přišly fotografie. Až do 
začátku září vystavuje v Porotním sále 
jičínského zámku. Dělá v barvě, nahlíží do 
mnoha žánrů. Od Architektury po portrét. 
Je tu i fotografický humor a reportáž.  

Jakoby v obavě, aby divák dobře chápal 
to, co chce sdělit, přidává k některým 
fotkám obšírné popisky. Ty však jsou 
samostatnou úvahou, možná mohly by 
existovat i nezávisle na fotce.  
Je už jen na divákovi, zda je bere, nebo 
si výklad učiní dle svého. 
 

Ze společnosti 
29 05 2010 Politik 
Jeden vlivný jičínský politik objednal si 
u Prochorovin fotku z Valdštejnských 
dnů. To tak v Jičíně bývá, že si politici 
vždycky řeknou, nebo naznačí, co a jak 
chtějí. Fotografie se povedla. 
V dobovém kostýmu tuze mu to sluší. 
Ani se nepozná, že si barví vlasy, jak se 
mezi voliči říká. 
31 05 2010 Na radnici straší 
Roznáším pozvánky na přednášku o 
Malochovi. pořadatel  OS Jičínská 
beseda, Město jičín, Lepařovo 
gymnázium. Připichuji na nástěnku na 
radnici. kde se vzal, tu se vzal, přišel 
člověk, aniž by zjistil o co jde,  
pozvánku sundal, že jsem se ho měl 
zeptat. Nepředstavil se, ani žádný průkaz 
neukázal, popsat neumím. Takový 
menší, ne moc hezký člověk. 
Pak mi někdo řekl, že to mohl být jeden 
Úředník. Jméno jsem zapomněl, něco 
jako Švadlenka, nebo tak. Ale úředník to 
snad být nemohl, když město samo 
přednášku spolupořádá. To se mi nezdá, 
že by tam ani nevěděli, co dělají. 
10 06 2010 Koupaliště 
Na zahradní slavnosti, kde se ledacos 
semele, objevil se drb, že jiří vitvar 
může za to, že jičínské koupaliště 
nebude v létě v provozu. Některé drby 
někteří lidé zámerně vypouštějí. Co na to 
zastupitel Jiří Vitvar? 
Je to samozřejmě lež. Na to, že výběrová 
komise vybrala firmu, která nepředložila 
nejnižší cenovou nabídku ani nejkratší 
dobu realizace, jsem upozornil 
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 zastupitelstvo města již v říjnu minulého 
roku. Přesto byla hned v prosinci s 
vybranou firmou (Geosan) uzavřena 
smlouva na zhotovení díla. To, že vítězná 
firma si najala jako subdodavatele firmu 
(BAK), která se také účastnila výběrového 
řízení a nabídla dokonce lepší podmínky, 
se kterou se však po čase rozešla ve zlém a 
mimo jiné i tím došlo ke zdržení stavby, 
není vinou zastupitele, který upozornil na 
nesrovnalosti ve výběrovém řízení, ale je 
to důsledek daný právě výsledkem tohoto 
výběrového řízení. JV 
16 06 2010 Základní škola v Kopidlně 
zařadila do výuky i hodinu regionální 
literatury. Své i cizí verše recitoval a o 
poezii hovořil český básník Václav Teslík. 
Zajisté se vyznal ze svého milého Gellnera 
a dalších. Hodina se konala v poetickém 
prostředí kopidlenského zámeckého parku. 
Po skončení řekla jedna z žákyň osmé 
třídy své učitelce: „Teda paní učitelko, na 
básničky já normálně seru. Ale tohle bylo 
hustý“. 
18 06 2010: Biostanice 
dnes jsme obdrželi SOUHLASNÉ 
STANOVISKO posuzování vlivů záměru 
bioplynové stanice na životní prostředí. 
Úspěšné ukončení této fáze projektu 
umožňuje jeho další pokračování. 
Děkujeme vám za podporu projektu 
v průběhu posuzování, které trvalo více 
než tři čtvrtě roku. 
Aktuální informace najdete vždy na 
portálu projektu www.fsjicin.cz. Vojta 
Drahoňovský. 
 
 
 
 

Kousky z deníku 
02 06 2010 Zaháčkování 
Napsala mi J. Její studenti vymejšlejí 
hádanky pro JMP. „Mám už u sebe i 
některé hádanky a některé jsou skutečně 
výstavní, jiné bohužel průměrné. Ještě 

budu vracet na předělání. Jedna z 
hádanek je na dřevěném stojanu - 
vyráběl dědeček mého studenta. Myslím, 
že mě budou nenávidět celé rodiny.“ 
Není to nádhera? Jak do pohádkového 
festivalu vstupují další a další lidé. 
Školy, žáci, studenti – ale i rodiny. O 
tom to je, to jsou ty vedlejší produkty, 
které nakonec někdy jsou důležitější, než 
program sám. Zajisté – ten dědeček se 
přijde podívat. A celá rodina. 
10 06 2010 
po zahradní slavnosti třeba urovnat 
myšlenky. Svijany, Veselka. Beru si je 
na zahradu ke zdi. Beton, na kterém 
sedím vyhřátý. Před mnou věž Panny 
Marie de Salle, před ní možná první 
jičínský novodobý pavlačový dům. Ve 
střeše svítí okno. Setkání světů přes tři 
staletí. Zleva ventilátor připomíná 
přítomnost. 
Píšu si, co bych měl. Do Káčka článek a 
fotky o tý holce, co jela do Konga stavět 
záchody. Oni mi dají její adresu a já 
předám škole, který by ji ráda pozvala. 
Opět vtíravá myšlenka na nedodržené 
poslání novin. Ona je hrdinka dnešní 
doby. Příklad. Koho nějaké Kongo 
zajímá? 
Na zahradní slavnosti jsem se dozvěděl, 
že Jiří Vitvar může za to, že není 
dostavěné koupaliště. Lež, kterou někdo 
záměrně šíří. O člověku, který patří 
k těm slušným a pracovitým na radnici. 
Snad se povede ta fotka dětských 
kalhotek, které se suší na jednom z těch 
kamenných sloupků s růžičkami v parku. 
Pěkné. Metafora. Vkusně udělaná 
zahrada, vedro, děti se koupou 
v bazénku a tak se pak suší na té 
moderní architektuře. A v pozadí hradby, 
které tam jsou od … . To je jedno. 
Svijany mají dobré. 
11 06 2010 Profesor Vánkomil 
 
 



 
4 

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 02 

Kolokvium o životě A. V. Malocha v aule 
gymnázia. Jak žil a pracoval pan profesor 
v devatenáctém století. Pohled na dobu, 
školu, dílo. Učil, dělal archeologii. 
Vydával zpěvník, dokonce muziku i 
skládal. Psal dějiny Jičína, které nakonec 
nevyšly. Spoluorganizoval turistiku na 
Prachově. Neuvěřitelné, co zvládal jeden 
člověk. Jistě – s chybami a nedostatky. 
Které nakonec vedly k ostré polemice 
v novinách. 
Mimochodem, jak nám ta polemika dnes 
chybí. Kdo si odváží napsat a hlavně 
uveřejnit dnes kritický článek? Vždyť 
přece v diskusi rodí se pokrok. 
Muzika. Maloch byl sbormistrem 
studentského sboru. Kostelní sbor čítal 
300 hlasů. To není překlep. Když Maloch 
vydal s farářem Tobiáškem České zpěvy, 
dotvářeli i hudbu, pokud nebyla. Někdy 
ke slovům jedné písně hudbu každý. 
Ale zpět k Malochovi a k tomu jak bylo 
tenkrát na gymnáziu. Víc než padesát 
žáků ve třídě. Pěší výlet do Češovských 
valů, Kopidlna a zpět do Jičína. 
Známkovalo se v sedmi stupních.. Jedna 
třetina maturantů neprošla. Hodnotila se i 
pilnost. Brr. 
Když kamna ve staré budově moc kouřila, 
přerušovalo se vyučování. Studenti 
schválně propichovali otvory, aby kouř 
byl. V určitém směru se moc nezměnilo. 
Nebo výlet Amerického spolku dam na 
Prachov. Vlakem ž hod. do Jičína. Nocleh 
v hotelu U města Hamburku. Ráno 
ozdobenými 
žebřiňáky do skal.  Dámy. 
16 06 2010 Farář 
Pan farář Martin Chadima poněkud 
nesplňuje představu klasického faráře – 
na pohled důstojného pána rozvážného 
chování a konání. Do Husova sboru téměř 

přiběhl (vlak měl zpoždění) ověšen 
batohem a brašnou s počítačem a řekl: 
„Turka, silného tak, že mne vysvlékne 
ponožky.“ 
Jeho přednáška se jmenovala Skutečné 
důvody odsouzení Mistra Jana Husa. Ač 
má pan doktor jeden doktorát před 
jménem, druhý za jménem, moc 
akademicky nehovořil. Ale tím 
zajímavěji. Používal třeba výrazy: „Když 
čtete Husa v latině, tak je to soda. Je 
děsně ukecanej.“ 
Pravda, člověk nevzdělaný ve věcech 
náboženských ne všemu rozuměl. Ale 
vytušil, ty úžasné politické spletitosti, 
které upálení předcházely. Pan farář dal 
nahlédnout do tehdejšího dění před i 
v průběhu koncilu. Jak směšná vypadala 
vedle toho vzpomínka na naší školní 
výuku, ve které jsme se dozvídali o tom, 
jak se Hus zastával chudého lidu a tím se 
všechno vysvětlilo. 
Zajímavé bylo též sdělení o práci 
ekumenické komise, která zkoumala 
Husův život a připravila podklady pro 
současné nazírání, i usmíření. I Jičín tu 
řekl své slovo. Viz Smírčí kříž na 
Velišském hřbetě a Jičínský apel. Už je 
to deset, nebo jedenáct let?  Ano, 
nakonec se řeč stočila i na šéfa Paulánů, 
Patera Holečka, platného člena oné 

Nabízím výuku angličtiny a španělštiny. 
Jednotlivě i ve skupinách. PhDr. O. Kovářová. Mobil 736 146 106 
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Husitské komise. Když tu byl na vztyčení 
Smírčího kříže, tak nikdo netušil, že se 
jednou objeví na seznamech 
spolupracovníků. Jak spletité jsou osudy a 
zásluhy a viny. A kdo máme právo soudit? 
Je dobré setkávat se s lidmi jako je ThDr. 
Martin Chadima, Th.D. . Zajímavý, 
moudrý a při tom obyčejný člověk. Farář, 
pedagog, spisovatel, i rozhlasový autor. 
Viz Český rozhlas 6 (dříve Svobodka). Své 
odborné konání umí náležitě zlidštit: „ … 
jsme se náležitě zmazali, než jsem v Římě 
nastoupili do letadla. Já totiž trpím fobií.“ 
18 06 2010 Spolužáci základka Libáň 
Každé dva roky. Dík děvčatům, které se 
staraj, zorganizují. Ze čtyřiceti třináct už 
není. A jakým právem my tu ještě smíme?  
Bavit se, pít Svijany, vzpomínat, drbat? 
Žít. Joska má slavíka – díru do krku. 
Nemluví, jen sípe. Když se loučíme, 
říkám, že za dva roky. On říká, že už bude 
prdět do hlíny. Just bych mu chtěl dokázat, 
že nemá pravdu. 
Ťukal – komunista jako hrom. Byl, jest, i 
když knížku jim vrátil. Lampas zůstane 
lampasem. Na některé jeho argumenty 
neumím rychle, přímo. Vadí. Má parádní 
sako, v každé kapse jedno plnící pero. 
Není to pero. Jedno je dávkovač na 
inzulín, druhé je měřič cukru. Něco šteluje 
a dává si pivo. Asi přidal inzulinu. Při tom 
vykládá, jak ho taky klepla pepka. Vůl 
komunistickej. Mám ho rád. Spolu jsme šli 
ve čtrnáci do armády. Z osmičky do 
vojenských škol. Každej jinam. Volové 
oba. 
Pak už snad ani nic zajímavého. Holky 
jsou furt stejný. Asi byly u holiče, 
vytáhnou fotky a probírají rodiny. Ale vědí 
všechno. Kterj zubař je dobrej, kde se 
kupujou věci na včely. Některé maj pěkné 
dcery. A ty vnučky! 
Hlavně abychme se za rok sešli ve zdraví 
všichni. 
19 06 2010 Stmeláč LISu 

Vydávám pokyny kam čůrat, kde je 
voda. Říkají, ať zapálím oheň. Každý 
buřta, My (z Vietnamu, další její 
přízviska neznám) je na gymplu, Josef 
má pětasedmdesát. Tvrdí o sobě, že se 
ženskýma skončil před pěti lety. Tak 
takový rozdíl mezi námi. Nojo. 
Ale tady jsme kvůli literatuře.  Rychle 
buřty. Řeči. Ač jsme nepředpokládali, 
postupně téměř každý vytahuje papíry a 
čte svoje poslední věci. Rozbor byl by 
dlouhý. Srovnávám si, co a jak znělo tu 
třeba před pěti lety. Jedno je jasné – 
rosteme. Hana – to už nejsou naivní 
básničky. Má svou poezii 
propracovanou. Draqga – překlady. 
Náročné verše. Vysvětluje co je 
podstročník. Ilona – z banální příhody 
skvělá povídka. Václav …  Václav byl 
skvělá kapitola a hvězda večera. Své 
věci, pak oblíbeného Gellnera, Tomana, 
Horu, Šrámka. Vše nazpaměť. Dal jsem 
mu svou poslední Plzeň, zaslouží si ji. Jo 
Petr. Petr reaguje na fotbalové bláznění a 
bitky fanoušků. To není jen satirická 
povídka. To je … no analýza naší 
společnosti. Alespoň jednoho jejího 
příběhu. Josef – ten moudře pokyvoval, 
taky přispěl názorem a hlavně Šrámkem. 
Bagr fotil a natáčel, My otravovala 
s kočkou, ale naopak neotravovala 
s výbornými řízky. 
Slyšené. Václav, který se označil jako 
Dremola z polí: „Když vidím některé 
rodiče, tak se těm dětem ani moc 
nedivím. … Je potřeba sekat příkopy. 
Ale důkladně. Odtud se TO všechno 
šíří.“ Kouzelně vyprávěl o tom, jak 
vzniká básník. Ze zamilovanosti. 
V šestnácti letech. V Oděse. Podstatou 
bylo, jak ta holka utíkala za tím vlakem a 
pořád mávala. „Každý má své nádraží, 
ale to moje je nejkrásnější.“ 
Hana: „Je potřeba mít svůj 
KONTEXTOVEJ ZÁPISNÍK. Aurora 
foreális je Polární záře.“ 
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Pak už se nestalo vůbec nic podstatného.  
Akorát že přací balónek vypouštěný 
v 23:15 letěl krásně ale jen kousek, 
protože tam byl strom. Ilona ho sundala. 
Akorát že kočka vylezla na smrk a Petr 
měl pravdu – Kočky umějí lézt jen nahoru. 
Ilona ji sundala. 
Přítomno 9, přespalo 6, vlastně 7 
počítáme-li kočku. Zůstala tam jedna 
čepice černá, je Václava a jedno víno 
červené. Je nás všech. 
 
 

Kačenka 
- Malinký koncert flétniček ve školce. Děti 
sedí ukázněně na lavičce, každý v ruce 
svůj nástroj, vyhlížejí každý ty své rodiče. 
Jak se radují když přijdou, hned mávají. 
Jen kačka nic. Babička a děda se moc 
nepočítají. Chápu. Na naší malé holčičce 
je vidět, jak ji maminka chybí. Fotím. 
Doma si ten utrápený obličej znovu 
připomínám. Občas zlobivé dítě, ráno 
s matkou roztržka – a najednou, zejména 
na těch fotkách přímo doloženo, ta 
závislost. Nádhera. Přijde puberta, rodiče 
budou nemožní. Pak se to zase třeba otočí. 
K stáru zejména. 
Važme si těch skvělých chvil. 
- Postaví se, hajzlík s druhýám hajzlíkem 
Natálkou, udělají nemožný ksicht a pózu 
jakou dělával ještě Pardoubek v době když 
ho někdo fotil, a řeknou: „Vyfoť nás a dej 
to do novin.“ Hajzlíci. Do novin. Snažím 
se jim vysvětlit, že do novin se dávají ti, 
kteří jsou nějak pozoruhodní.  Marně. 
Myslejí si, že jsou pozoruhodné. Já si to 
trochu myslím taky, ale jim to říkat 
nebudu. Jsou pěkné holky. 
Co s tím? Přesvědčit je, aby byly něčím 
pozoruhodné. Řeknou, že budou zpívat 
jako Hanna Montana. Nedejbože. 
- Pozoruju hrající si děti ve školce přes 
plot. Všichni si hrají, akorát že každý 

jinak. Ti hodní třeba na písku. Kača 
přijde ke klukovi a dá mu herdu do zad. 
Kluk se pochopitelně naštve a pustí se za 
Kačou. Nedohoní ji. Mám radost. Musím 
ji poradit, že je lepší taky trochu 
kličkovat. To ještě neví, na to je ještě 
malá. Ale – proč mu dala tu herdu? Ona 
si vlastně začala. Vlastně bych ji měl 
sprdnout. Ale naučit kličkovat taky. Kdo 
ví, co s tím klukem měla před tím. 
- Stejně nám je nejlíp spolu, když jsme 
sami. Daleko od rodičů. Sedíme na 
takové lávce, koupeme si nohy. Kača mi 
tvrdí, že samec od lysky je lysák. Zdá se 
mi to docela přiléhavé. Pak jdeme na 
hráz, sedíme pod dubem, že si budeme 
dávat hádanky. Začínám. Chci vědět, 
jaká je souvislost mezi dubem a 
Rumcajsem. Na malou nápovědu se 
dostaneme k žaludům do pistole. Kača se 
ptá, jaká je výhra. Mravoučně vysvětluju 
že za všechno se nedá platit a že mne 
potěší, když bude chytrá. „Ale to není o 
bohatství,“ poví Kača. 
- Když má náladu, tak je milionová. Trhá 
si vlčí máky, činí z nich panenky. Hraje 
si s nimi na stole, pouští ty červené 
sukničky plavat po vodě v umyvadle. 
Brouká si při tom, ale nejsou ta slova 
příliš srozumitelná. Přesněji – nám 
nejsou. Pěkné podívání. Pozoruhodné, že 
takhle hrála si její matka i její babička. 
Jak se to úžasně přenáší. 
- Kača řekla: „Pojedeme ku moři už ve 
čtvrtek“. Když jsem se zeptal kam, zda 
do Řecka, řekla, že neví. Líbí se mi, jak 
dovede přiznat neznalost. To my ne, my 
budeme spíš machrovat. Ale pak si 
vzpomněla a říká: „Do Řecka ne, ale asi 
na Kost. Je to něco jako Kost,“ 
Nebyla to Kost, ale Kos, řecký ostrov. 
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