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Pan profesor už není 
Jak ošemetné tvrzení. Eva Bílková 
vzpomíná hned na šest návštěv 
Ludvíka Kundery ve Starých Hradech. 
Takže byl a je. Třeba v Listech 
starohradské kroniky. Hlavně ve 
vzpomínkách: „Zahájil tam dvě 
výstavy (Jaroslav Klápště v r. 1988 a 
trojvýstavu J. Klápště, J. Jíra, Vl. 
Komárek v r. 1989), účastnil se jedné 
besedy (1988),  druhou sám řídil 
(1989). Vystavoval tam své Knihy-
neknihy (1995) a své výtvarné práce 
(2004).“ Vše bohatě zdokumentované 
v Listech starohradské kroniky. Zemitý 
Moravan, vlídný člověk, odborník přes 
čaje a víno, autor mnoha děl 
dramatických, básnických, či jinak 
literárních. Ke svému dílu výtvarnému 
jen skromně se hlásí.  
Prochoroviny v srpnu  2004 napsaly: 
„Pan profesor Ludvík Kundera má 
letos neuvěřitelných 84 let. Povídal: 
„Všichni pořád něco malovali a 
kreslili, tak jsem to taky zkusil. Já jsem 
výtvarník z ochoty.“ A vysvětlil, že je 
nejčilejší od půlnoci do tří ráno, kdy 
většina jeho věcí vznikla. 
Kombinovaná technika, frontáže… . 
Barva a tvar. Nejen slovem umí mistr. 
Tady, nad obrázky má ale divák větší 
možnost dotvářet. Ovečky, ovečky, 
ovečky … a postavičky pastýřů i 
jiných lidiček s pronikavýma očima. 

Víš, Jiří, 
pořád mi leží v hlavě, jak jsme si včera ve 
Vokšicích povídali o tom, že je to docela 
normální, že starosta je v radičních 
novinách vyfocený pětkrát, či šestkrát. A že 
se pro to focení ještě nechá „obložit“ 
vozíčkáři. Říkal jsi, že je to běžné i na 
západě. 
Věř, už mi nejde o pana starostu. To on mi 
sám na tyhle věci přihrává. Jde o postavení 
politiků a jiných VIPů obecně. Souhlasím, 
že tahle neomalenost je běžná. Spíš mi jde o 
to, zda je to v pořádku. Zda to odpovídá 
obecným zásadám morálky. Ne těm 
politickým.  Straší mne to, že si na podobné 
věci začínáme zvykat. Ono se to totiž může 
stupňovat a historie má spoustu příkladů. 
Myslím tím příkladů toho, jak lidé otupí, a 
to, co by v jiné době odsoudili, nechává je 
chladným.  
Za socialismu byla v někdejším Předvoji 
fotka, jak Lidové milice přinesly dětem do 
mateřské školy ukázat zbraně. Byl tam 
kulomet a okolo  děti. Obešel jsem s tou 
fotkou lidi z okolí, nikdo se nad tím 
nepozastavil. Jistě vzpomínáš, jak tu Dr. 
Klinger ze SRN chtěl vybudovat 
Valdštejnland. Pozval vás z radnice někam 
do Němec, tam vás nafotil na nějaké 
lochnesce a ty fotky použil pro propagaci 
záměru. Naštěstí tady to mělo účinek 
opačný, lidi, řekněme správně občanská 
společnost v Jičíně, vyjádřila názor. 
Dokonce k tomu spontánně vyšly speciální 
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noviny Dobrý den. A Valdštejnland se 
nekonal, Libosad zůstal ve své kráse.  
Na tomhle příkladě jsem chtěl ukázat, 
jak  důležitá je všímavost a 
nebezpečná je lhostejnost. A jaký je 
vliv médií. Myslím těch 
nezkorumpovaných. Myslím těch, pro 
které je důležitější událost sama a ne ti, 
kdož se jí účastní. Proto se jich někteří 
právem bojí a dělají vše, aby jejich 
vliv omezili. 
Ještě pro zasmání. V kterémsi ročníku 
JMP přišel kdosi z pořadatelů se 
zprávou. „Přijel pan hejtman.“ A jiný 
pořadatel řekl: „To budou mít děti 
radost.“ A já si vzpomněl, jak jsme se 
v marxismu učili o úloze osobnosti 
v dějinách.  
 

  Desátý hudebně literární 

festival ve Vokšicích 
V roce 2000, tedy ještě v krásných 
dávných dobách, kdy Občanské 
sdružení SH sídlilo na starohradském 
zámku, začala skupina lidí okolo 
Alfréda Strejčka, Štěpána Raka, Jitky 
Molavcové a dalších pořádat festivaly. 
V jejich názvu jsou slova hudebně-
literární. Je tu slyšet krásná čeština (A. 
Strejček, J. Molavcová, taky H. 
Kofránková), hlavně ale zní slova 
zajímavých lidí. Komenský, Karel IV., 
Bible kralická a další. Vedle 
historických známých osobností jsou 
na programu i někteří zapomenutí, 
například Eduard Ingriš. Vše 
podbarveno kytarou Štěpána Raka, či 
flétnou a zpěvem Strejčkovým. 
Spolupracují další, například J. M. 
Rak. 
Když bylo v roce 2008 OSSH ze 
zámku nuceno odejít, přijalo pozvání 
galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích, 
kterou tu z hospodářských budov zřídil 
výtvarník Josef Bucek.  Do malé obce 
sjíždí se, podobně jako do Hradů, lidé 

zdaleka. O návštěvnost není nouze, bývá 
plno. 
Tak bylo i na přelomu července a srpna, 
kdy na programu byly životní osudy E. 
Ingriše (Muž, který měl být zapomenut), 
Máchovské nokturno (Márinka) a Čapkovo 
Život a dílo skladatele Foltýna.  
Skupina věnuje přípravě pořadů pozornost 
nejen z hlediska reprodukčního. A. Strejček 
stává se badatelem, který z mnoha 
pramenů, archivů, filmů, literatury i 
objevuje. Přičiňuje se o to, že osobnost 
českého muzikanta a cestovatele E. Ingriše 
není zapomenuta. Přiznal, že připravuje 
zpracování života a díla T. Bati. A tak 
nejen na vokšickém festivalu, ale i jinde 
dělají Strejček, Rak i další záslužnou práci.  
Připomínají to, co zanechali moudří naši 
předkové, a pomáhají objevovat další a 
další osobnosti, které nám mají co říci, 
třeba i z doby nedávno minulé.   
Ještě jednu příjemnost pořady přinášejí. 
Tedy nejen krásný jazyk a muziku. 
Posezení s autory pořadu má krásnou 
atmosféru, kdy se sejdou lidé, kteří si mají 
co říci, kteří se vzájemně obohacují. 
Povídání neformálně pokračuje i po 
ukončení programu. Slova dojetí, souznění 
nejsou zdvořilostní frází. 
Na závěr jednoho vystoupení citoval A. 
Strejček odpověď Jiřího Mahena na otázku, 
co by potřebovala naše nově vzniklá první 
republika: „Deset tisíc Don Quijotů“. 
 

Rais. 
Narodil se v Bělohradu. Setkal jsem se 
s ním v Kameničkách. Byl v bronzu, měl na 
sobě asi čabraku. Na jedné straně budovy 
on, na druhé Slavíček. Přátelé. K. V. R. 
pozval pana malíře. Slavíček tu namaloval 
na sedmdesát obrazů. Své dílo takto 
hodnotil: „Ty věci, jež tam udělám, budou 
asi čím dál drsnější a teprve se nebudou 
lidem zdáti.“ To je hodnocení malíře. A jak 
my se díváme třeba na obraz U nás 
v Kameničkách? 
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26. 9. 1877 napsal učitel Rais rodičům: 
„Ve škole to jde dobře, jen kdyby děti 
líp chodily do školy, nyní jsem jich 
měl dvakrát jen 19 z 64. … Pan řídící 
nedal přivézt dříví, proto je mi trochu 
zima. … Jen kdyby Pán Bůh dal, aby 
mi přešel brzo poukaz na peníze.“  
 

Jičínské léto  
je pestré a nelze tu vyjmenovat vše, 
antož okomentovat. Tedy jen 
nahlédnutí: 
Agentura nahoru dolů (Valdická 
brána)  
Jak říká název, je třeba dostatečně 
vystoupit, podle nového po úpravě 
nějakých 146 schodů, ale možná je 
trochu jinak. Však festival jmenuje se 
Mezi patry a Firga (pán na bráně a 
v ševcovně) sám hovoří asi o devátem 
ročníku, může se tedy mluvit o 
tradici. Vzhledem k tomu, že délka 
festivalu se prodlužuje, tedy tradici 
úspěšné. Každý rok přináší Závěsné 
divadlo premiéru. Na tu se napjatě 
čeká. Letos ještě trochu déle, neboť 
pro marodění byla odložena. Ale 
Ženitba přijde 26.8. a další premiéra – 
Bláznovy zápisky – 9. 10. . Obé 
Gogol a známá divadelní společnost 
Závěsné divadlo.  
Novinkou je pořádání vlastivědných 
výletů. Nu, úplná novinka ne, na 
Prachov už pořádal výlet Vojta 
Náprstek se spolkem dam. A Závěsní 
loni vezli kříž na Váchalův hrob do 
Radimi a to byl, vzhledem k nákladu 
na káře, taky kloudný výlet. Ale teď 
k těm letošním: První byl do Malé 
Lhoty za sochařem Petrem Kavanem, 
druhý na Prachov a chystá se na 28. 
srpna cesta do Drábských světniček a 
do řeznictví v Kněžmostu. Čím je 
motivována cesta k řezníkovi, dozví 
se až účastníci.   
S potěšením konstatujeme, že pan 
věžník s rodinou a přáteli koná pestře 

a zavedením výletů jen potvrzuje, že stále je 
v Městě Jitčině spousta lidí, kteří jsou 
motivováni i jinak, než jen komerčně.  

Baševi 
Asi není mnoho měst, kde sice neexistuje 
židovská komunita, ale péče o kulturu a 
tradice je zjevná. Místopředsedkyně Baševi 
Jindřiška Kracíková má veškeré konání 
v hlavě. Připomíná, že synagoga bude denně 
otevřena do 12. září, to ale neznamená, že 
pak se pro akce neotevře. 
Skvělá výstava sklářského výtvarníka J. 
Ryby skončila s červencem. Bylo to příjemné 
pokoukání na barvy a tvary, které se sklem 
mistr vykouzlil. V polovině července 
přednášela magistra Kracíková na téma Den,  
kdy hořely chrámy. To byla druhá přednáška 
o židovských svátcích. Cyklus bude 
pokračovat 19. září.  
Až nečekaně vysoká byla účast na 
„komentovce“ 15. srpna na židovském 
hřbitově. Na padesát lidí přišlo na prohlídku 
hřbitova s výkladem paní magistry. Tím 
začal festival židovské kultury, který pak 
pokračoval přednáškou o vínech PhDr. 
Robina Böhnische a koncertem jidiš a 
hebrejských písní v podmanivém podání 
Kateryny Tlusté-Kolcové. V Biografu běžel 
pak večer izraelský film Jana a její přátelé.  
Další potěšení z toho, čím přispívá občanské 
sdružení Baševi jičínské kultuře.  
Jen dvě sdružení. Ale je tu ještě Lodžie 
s červencovou výstavou Jana Rampase, 
v srpnu s fotkami Martina  Vosáhla a s 
dalším konáním. I knihovna, která na 26. 
srpna má naplánovaný literární cyklovýlet 
krajem E. Štorcha,  a další a další.  
 

Kousky z deníku 
07 08 2010 
V okně Diany sedí hoch v pruhovaném triku. 
Přestalo pršet, skončil mu tábor. Byl jedním 
z vedoucích Plavby do Ameriky Apropo. Prý 
kdesi z Liberce. Vzal si dovolenou, aby se 
staral o postižené děti. Chápu jeho 
rozpoložení po dobře vykonaném díle. 
Lituju, že jsme si nepopovídali. 
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Tak alespoň volám do okna: „Proč to 
děláte?“ „Nevím“, řekne, což ve 
skutečnosti znamená – o takových 
věcech se blbě mluví. Nebo – proč o 
tom mluvit? 
Na týdenním táboře bylo 25 dětí, o ně 
se staralo 17 dospělých. Profíci i 
dobrovolníci. Odborníci i studenti. 
Odměna nebyla veliká. Myslím ta 
peněžní. Zvládli všechny běžné 
tábornické zvyklosti. Od lovení ryb, 
přes táborák až po výlet na Máchovo 
jezero. I další. Na závěr program. 
Táborníci – námořníci. Rodiče – 
indiáni. Dali si záležet na svých 
kostýmech.  
Tak si jedu v dobrém rozmaru 
z poznaného. V Ostružně u okna děda. 
Dali mu sezení s polštářkem, ať se 
dívá. Ať mu den uteče. Přemejšlím si 
teď o životě starce. Kolik mi zbývá? 
Kdo bude dělat mé noviny? Bude to 
někdo umět tak, jako já? 
Naštěstí zase prší a tak přišlápnu. Zase 
dostanu vynadáno, že jsem si 
zapomněl pláštěnku. Zase právem.   
17 08 2010 
Zase: Od dvou nemůžu spát. Promítám 
si, co jsem nesplnil, co nestihnu. JMP 
hádanky, jsou tam nějaké dodělávky, 
JMP pohádku, kterou nemám. Noviny. 
Koupit sekačku a nevím jakou. Rád 
bych nějak pásmo Mácha a Jičín. 
Nenapsané články. Atd. Páralovská 
muka obraznosti.  Nevím, co s tím. 
Čaj s mlékem a „psí“ (tvrdé, výborné) 
sušenky.    
Dopr. Ale jsem relativně zdravej. Tak 
co fňukám. Tak ať to někdo řekne 
Bohovi spánku. Je nějakej?  
18 08 2010 
Volali z muzea. Veškerou tržbu příští 
středu pošlou do Bílého Kostela na 
povodně. Radost. Vidět, vědět. Pak je 
rozhodování snazší. Je motiv. Malý 
letáček se třemi fotkami. Myslel jsem, 
že si svůj popis – cestovní zprávu – 
nechám jen pro sebe. Vyplatí se 

nakopírovat. Roznesu. Totiž, jak mluvím 
s lidmi, mají poznání z televize. Pro média je 
samozřejmě atraktivní, jak bourají barák. Jak 
někdo někde něco ukradl. A lidi mají pak 
představu, že povodně = rozbořená vesnice, 
nejde elektřina, krade se. Ten problém je jiný 
a hlubší. Postoje lidí. Proniknout do vztahů. 
Obětavost. Bez okázalosti. Příkladů hodně.  
Kloužeme po povrchu. Libujem si 
v klipovém vidění. Necháme se lacině 
dojímat. Zajímá nás, co papá pes 
podprůměrné zpěvačky. O opravdu skvělých 
lidech nic nevíme. Tady je svaté poslání 
médií.  
19 08 2010 
Volali z Novin Jičínska. Na povodňový 
deník (cestovní zprávu) nemají místo. Nojo. 
Myslel jsem, že když si lidi přečtou něco víc, 
než vidí v telce, na konci najdou číslo účtu 
obce … . 

 

Kačenka 
- Kačenka už je dospělá. Nastoupí do školy. 
Ukazovala mi růžovou tašku a v ní růžový 
penál. Na sobě měla růžové oblečení. A 
setřela mne, protože jsem nerozpoznal gumu 
od zvýrazňovače.  
Už se nebudeme ráno dohadovat, co si 
vezme na sebe do školky, už si nebudu 
povídat s pěknými maminkami o počasí a o 
dětech. Hlavně mi ale nebude cestou do 
školky povídat o svém holčičím vidění světa 
a o tom, jak jsou kluci nemožní. 
Bude mi to chybět. 

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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Z cest: Z Pekla do Králík 
 
03 08 2010 
Pěkná  holka v Íčku v Novém Městě se tuze omlouvala, když jsem jí přinesl 
velký připínák a požádal jí, aby ho předala panu starostovi. Jednak proto, 
že nemají starostu, ale starostku, ale hlavně za ten připínák, který mi 
v Novém Městě nad Metují propíchnul kolo ještě dříve, než jsme dojeli 
z nádraží na náměstí. To jsme ještě nevěděli, že Václav si svého připínáku 
užije nazítří taky a hned dvakrát. 
Kolo jsme zalepili pod podloubím, že než to učiníme, přestane pršet. 
Učinili, nepřestalo. Do večera nepršelo je osm minut. Cesta byla úžasná: 
kamenitá, deštivá a ještě do kopce. Za celou cestu k hranicím potkali jsme 
jen dva podobné blázny. Uctivě nás pozdravili. Václav řekl: „Na zbláznění 
jsou nejlepší Priessnitzovy obklady. A to teď máme.“  
Ano, byli jsme mokrém obloženi všude.  
V polském horském středisku Zielenec byl plakát: „Navštivte náš bazén. 
Voda jako v moři a sluneční svit jako u moře.“ Vodu nepotřebujeme.  
V Kunštátu, kde se polská silnice přiblížila k české, je napsáno: „Nur mit 
vignette.“ A ještě „Prejiscie graniczne.“ U té druhé cedule se Václav nechal 
vyfotit. Na fotce se blbě tlemí.  Nikde ani jeden pohraničník, ani jeden 
financ. 
V Orlickém Záhoří nám v hasičárně natočili Radegast a jeden pán ukázal 
Václavovi Kunštátskou kapli. Moc mne potěšilo, že i Václav uznal, že tam 
už nepojedeme.  Byla dost na kopci. 
Přijeli jsme do Neratova a Václav pootevřel pusu, když uviděl kostel. Pak 
jsem mu ukázal čekárnu,  kde budeme spát a on mi vynadal, že tu není 
splachovací záchod. Ale byla tu květinová výzdoba. A záchod taky našel, 
byl vedle kostela.  
04 08 2010 
Spalo se trochu dobře, akorát v noci něco jakoby chrastilo v koutě. Ráno 
Václav řekl, že to byly myši. To je dobře. Kdyby to řekl v noci, spal bych 
venku na silnici. Vyfotil jsem ho i s květinovou výzdobou. 
Ráno jsme si koupili rohlíky a Václav píchnul po dvou kilometrech. Jeho 
připínák byl stejný, ale menší, protože má takovou galusku. Gumu  
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vyměnil za dvacet minut, ale pumpovali jsme minut třicetsedm, protože 
máme bezvadnou pumpičku. Ale je lehká, skládací.  
Další podivný kostel byl otevřený, prázdný, ale docela uklizený. Nevím, 
komu je zasvěcen, ale osada vedle se jmenuje Vrchní Orlice. Zase podivné 
místo. Jo, on není zasvěcen, protože je jistě odsvěcen. Lezu na půdu, 
komu se poštěstí být v kostele na půdě? Naštěstí je tu další zvědavec a 
ten říká, ať na prkna nestoupám. Nebo můžu, ale probořím se. Skáču po 
trámech a prohlížím si trámovou vazbu.  
Taky podivné místo. Tou opuštěností, uklizeností a okolními stráněmi a 
mraky nahoře. Tyhle pocity neumím ani napsat, ani nafotit.  
Jedeme. Na Zemské bráně Václav navrhuje, že bychme Orlici mohli 
přeskákat po kamenech. Tak jsem mu řek, ať to zkusí i s nabáglovaným 
kolem, že ho vyfotím. Neskákal, srab. Na kruhovém objezdu u Českých 
Petrovic se mi ztratil. Později tvrdil, že mne nepředjel, ale vzadu taky nebyl. 
Nemám jiné vysvětlení, než, že se vznesl vertikálně. To zase odporuje 
fyzikálním zákonům. Má 105 kg a náležitě nabáglované kolo. Po 
telefonickém dohledání našel jsem ho u mapy v sedle pod Adamem. Stál u 
mapy, ukazoval si na některé kopce a tiše si cosi brumlal. Mapu, kterou mi 
dala dole ta holka, co mne litovala,  že jsem se ztratil, jsem mu neukázal. 
Zas by stál další půlhodinu. To dělá vždycky, když je mapa. Úkaz jeho 
zmizení se dosud nevysvětlil. Ale výhled byl tu úžasný. 
Sjezd do Mladkova byl impozantní, z takového kopce a takovými 
serpentinami jsem v životě nejel. Dole měli držkovou.  
Když jsme ji zapili, tak před hospodou stála taková ta parta v těch 
barevnejch cyklistickejch trikách. Chlapi měli vousy a břicha, o holkách se 
vyjadřovat nebudu. Do kopce nás předjížděli, my slezli a tlačili. Volal jsem 
za nimi, že nám už není zapotřebí vytahovat se před holkama. Pak jsme je 
předjeli a už jsme je neviděli. V dálce byl vidět klášter Hedeč.   
Ke klášteru na Hoře Matky Boží u Dolní Hedče musí se na vzdálenosti 
jeden kilometr vystoupat o 196 výškových metrů. To je ještě o polovinu víc, 
než z Jičína na Prachov. S nabáglovaným kolem je to zážitek, na jaký se 
nezapomíná. Ale taky bychme ten kopec mohli absolvovat po silnici dlouhé 
4 km. Asi taky pěšky. Ale taky bychme tam nemuseli lézt vůbec.  
Výhled na všechny ty Sněžníky. Výhled na Jeseníky – Praděd. Posezení, 
postání, či poklečení na svatém místě. I nová historie tu. Z roku 50, kdy  
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vtrhla tehdejší SNB a Lidové milice do klášterů a všechny mnichy odvezli 
do sběrných táborů – vězení. Jedním z nich byl zdejší klášter.  
Teď, dík redemptoristům, státu, kraji a dalším je klášter v pořádku. „Až 
odtud budete odcházet, můžete si odsud odnést klid duše a těla, který vám 
svět nemůže dát“. Tak stojí psáno.  
Z jednoho místa na silnici z Králík do Dolní Moravy napočítali jsme sedm 
bunkrů. Velké, malé. Některým se říká sruby. Srub evokuje takové 
příjemné táboření. Ale tenhle je depresivní příšera. Němci se ho pokusili 
rozstřílet. Marně. Trychtýř do zdi, trčící dráty. Hned vedle roste vrbovka, 
vysoká jako já. Zatímco Václav (dělostřelec) zkoumá bunkr, močíc 
přemýšlím si o marnosti člověčího konání. O úžasné práci, která 
představovala tohle všechno postavit. Zbytečně. Brrr.  
Ale pohled zpátky na Horu Matky Boží, na všechna ta údolí a kopce, 
perfektně nasvětlené – ten je léčivý.  
Václav píchá znovu. Opravujeme, lepíme. Už jsme sehraní. Jsme  2:1 ve 
Václavův prospěch. Už nám to nepřijde. Lepení gum je kořením cyklistiky.  
Máme vyjednaný nocleh na stadionu. 1. B třída. Přístřešek u takové 
hospůdky. Ale nejdříve Sparta x Lech Vroclav. Poprvé koukám na televizi 
s odborníky. Úžasné poslouchat jejich komentáře. Taky tam kopou nějací 
černoši. Na obou stranách. A taky se okopávají. Černoch s černochem. 
Nedržejí při sobě. Říkám – ten Sionko, to je slušnej člověk. Smějí se a 
jakobysouhlasí. Za chvilku Sionko vletí na Poláka u čáry, ten se svíjí. Můj 
chráněnec dostává červenou kartu a to prej musí ze hřiště. Vysvětlujou mi, 
jak je to s fotbalem a morálkou. Začínám věřit. No a v politice? Tam se 
neperou alespoň před kamerou. Teda s vyjímkou Macka a Ratha. Co 
všechno se člověk v Králíkách nedozví.  
Ta dlažba je tu trochu kostrbatá. Václav si ustýlá různé tepláky, já usínám. 
Na břiše nějakej semtamkámen nevadí. V noci vnímám nějakou řeč. Ráno 
mi Václav vysvětlil, že to sem přišli randit. A my jim to překazili. Co 
všechno se na stadionu neděje. 
05 08 2010 
Pan hospodský nám přišel otevřít umývárnu a my si zasejc musíme čistit 
zuby. Na takovou rozcáplost nejsem zvyklej. Vaříme na lihu zalejvací 
polívku. Plus rohlíček od včíra.  
Cestou k Mladkovu další bunkr, netroufnu si Václavovi odporovat, když tam 
odbočil. Bunkr jako bunkr. Ale ne pro každého.  
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Václav chce Pastvinskou přehradu. Tak jo. Pivo mají všude. Úzký kaňon 
od severu k jihu. I když dlouhý, tak všude spousta chatiček. A  
všelijakejch rekreačních středisek. Tady se přece pro náležitej rámus moc 
rekreovat nedá. Ale dá. V hospodě má jeden rekreant na triku napsáno 
Staving Valdice. Vůně domova. Hlásíme se k němu. Nejásá. Inu, rekreant.  
Václav se koupe, já kontroluju ve vodě zalepenou duši. Drží. Jako na 
potvoru už nepíchnem a nepíchnem.  
V Žamberku povídám větrníkové cukrářce, když jsem dostal zabalenej, že 
bych prosil ještě jednou ten úsměv. Chytla se. Pak ještě něco povídá, ale 
už jsem starej, špatně slyším. Možná dobře, že jsem neslyšel.     
Na vstupu do cyklostezky podél Divoké Orlice z Žamberku na Potštejn 
potkáváme kolegy, sbíráme informace. Trochu bláta. Ptám se, zda si 
nezamažu své bílé ponožky a bílé doktorské sandále. Koukají udiveně.  
Bláta bylo trochu víc. Ale cesta podle Orlice skvělá. Léčebná. Asi zejména 
na kraji a ke konci sezóny, kdy moc lidí nepotkáš. Ale stejně, ti co tu jsou, ti 
tolik nevadí. To jsou ještě takoví, co pozdraví, dají najevo sounáležitost, 
poradí věcně. To nejsou karlštejnokřivoklátoví.  
Škoda, Potštejn by stál za větší prohlídnutí, ale už na vlak. V Doudlebech 
zaslouženej Kozel a jedeme ke svým Haničkám.  
Bilance 
ÚT 59,5 km - prům 11,5 km/hod – v sedle 5:10 hod 
ST 50,4 km – prům 11.3 km/hod – v sedle 4:28 hod 
ČT 54 km – prům 12 km/hod – v sedle 4:23 hod 
CELKEM  164 km 
 
Neratov 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl za války zasažen střelou a zůstaly jen 
obvodové zdi. Ta střela, říká někdo, pocházela od Rudé armády. Ty zdi 
tuze přitahovaly lidi, uklidili to, začalo se tady sloužit. Dnes už je krásně 
udělané průčelí, obvod lodi je kamenný, neomítnutý, střecha je ve spodní 
části zakryta obyčejně, ale ve vrchní části až ke hřebeni je sklo. Jde sem, i 
navečer, spousta světla. Pro nezasvěceného podivné, krásné.  Zasvěcený 
ví, že je to Boží místo se všemi takovými důsledky. Lidi přijdou, pracují, 
starají se. Seženou peníze na opravu. Kdo tam přijde, prohlídne si kostel, 
obrázky, přečte vše, pochopí, jak je to s těmi věcmi mezi nebem a zemí. A 
že někdy jsou slova nebo písmena zbytečná.   
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Prázdniny v Kostele 

aneb Snídaně do postele 
Toto není zpráva o povodni, ale jen nedokonalý záznam osobních pocitů a prožitků. 
 
Věra řekla: Špatné je to v Bílém Kostele. Na internetu bylo napsáno: Potřebujeme pomoc. A 
telefonní čísla. Zavolal jsem a pak jel na chatu pro holínky. Cestou zpátky mi napadlo 
obejet několik hospod, zda by si někdo nedal říct. Nedal. Někteří na mne koukali jako 
telata. To bylo v neděli 8. srpna 2010 v deset večer. 
Už když jsem byl v autobuse, musel pan řidič ještě jednou otevřít dveře. Tam stál Tomáš 
M., v jedné ruce kbelík, v druhé lopatu. Pan řidič otevřel ústa, nebyl zvyklý vozit lopaty a 
kbelíky. Netušil ještě, že člověk s touto výbavou je symbol pomoci. 
Tomáš šel v Liberci do centra Adry, já měl před nádražím bus , který jezdil místo vlaku. A 
dlouho jezdit bude. Ještě dlouho bude v autobuse prodávat lístky vlakový průvodčí. 
Krizové centrum a štáb sídlí ve Bílém Kostele ve škole. Jednak sem voda nedostala, 
druhdak tu mají fajn paní ředitelku Irenu, která se toho prostě chopila. To není o tom, kdo 
koho čím pověří, jmenuje. Tady je rozhodující, kdo chce dělat a umí. On najednou získá 
neformální autoritu. Lidi ho začnou poslouchat a respektovat. Ostatně starosta Jirka vypadá 
trochu, jako když neumí do pěti počítat, a já najednou vidím, jakou je osobností. Pozná se to 
podle toho, jak ho ženské chrání. Filtrují návštěvy, které ho obtěžují prkotinami, nosí za ním 
pití. Věty typu „Jirko, jdi se vyspat…“ jsou bezpředmětné. 
Tady ve škole vůbec nějak převládají ženské. Chlapi jsou za volantem, na mašinách, u 
čerpání a tak. Boženka je šéf přes logistiku, ale ona neví, že se tomu tak říká. Přijíždějí auta 
s rozmanitostmi, od Sava až po hrábě, rukavice či vysoušeče. Je potřeba to třídit a vydávat 
lidem. Je potřeba se hlavně nezarovnat, což se párkrát podařilo. Při tom je potřeba, aby 
všechno bylo po ruce a hlavně se vědělo, co kde je. Ulička v chodbě se zužovala a zužovala, 
až se musel otevřít další sklad. Hlavně na balené vody. Holínek málo, lopat málo. Kolečka 
mizí rychle. Někteří si, bohužel, přicházejí vícekrát, na ostatní se nedostává.  
Jsem poslán k J. Oblíbené bílé doktorské boty zouvám hned u první kaluže na silnici. Ale 
dobré, není tak hluboká, že by do holínek teklo vrchem. U J není tak zle, což je ovšem 
pojem relativní. Prostě nemají vodu v bytě. A sklep tolik nevadí, tam zmizí voda sama, až 
klesne v Nise. Zajímavé – princip spojitých nádob. Ale mají, jak šla vlna, stržený plot, který 
zatarasil přístup do domu. Úplně zdemolovanou garáž, na dvoře a před domem několik 
vymletých děr až jam. S ploty je to tak: pro všechno, co nese voda, fungují jako síto. Tráva, 
keře se na drátěná oka nabalí, plot se zvrátí. Energie je taková, že zlomí silné betonové 
sloupky.  
Ta energie zapracovala na garáži. Na autě značky favorit leželo několik skříní, těžký 
kompresor byl postavený. Silné sloupky stěny ohnuté do oblouku. Ale na stolku před garáží 
byly rozloženy obvazy autové lékárny, aby uschly. Pak lilo, ale nikdo na ně nevzpomněl. 
Detail a celek. Auto za desítky tisíc nepoužitelné, ty fáče za koruny nakonec taky ne.  
Odrovnáváme jarmary z auta, sypou se hřebíky a pečlivě srovnané šroubky. Znáte nějaké ty 
pedanty, jak si ty šroubečky a nářadí rovnají. Je mi z toho ouzko. Na favorit se leje barva 
z plechovek.  
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Zkouším jít na ten plot. Těžké, neuvěřitelně těžké. Zkouším střihat velkýma nůžkama na 
menší části. Nejdřív se ale musí odhrabat ta tráva a křoví. Trochu začíná lejt. Naštěstí přijeli 
chlapi se strojem, zapřáhli a zasypali tím vším jednu z děr. Ale jen ve vrátkách. Mají rozkaz 
hlavně uvolnit vchody do domů. To ostatní je prý parková úprava. Paní J si uprostřed té 
spouště vyrejvá nějaký kytky a hořekuje nad jahodami. Na ty rozložené obvazy prší stále 
víc.  
Oba J jdou obědvat. Ptám se, kde se můžu umejt. Řeknou, ať jdu do kanceláře. Tak se 
nemeju. Mám tatranku a mažu si ji pomazánkovým máslem. Bezva. Daří se mi sednout tak, 
že mi prší jen na holínky. Je mi skvěle. Zbaběle skvěle. Přemejšlím, jak je to na světě 
zařízené - a proč právě jen někdo. Na kopci a u řeky. Jen garáž, či celej dům. Později se 
dozvídám, že ve vsi se jeden bude muset strhnout úplně, u dalších asi třech se rozhodne. 
Objevila se parta studentů z Brna. Jsou bezva, práce se pohnula. A ještě je sranda. Holky si 
vzájemně otiskují zablácené rukavice na prdelky a smějí se. Chtěl bych tak tisknout, ale 
netroufám si. Ale makají všichni intenzivně. Zasypáváme největší díru před garáží, 
vytlačujeme auto, zasvěcený hoch tvrdí, že je po tom propláchnutí nepoužitelné. Ze skříní 
vyndáváme vrtačky a brusky. Taky prý nepo. Ale nářadí obalené bahnem do kbelíků. 
Chci taky nějak přispět. Tak při představování říkám, že jsem vězeň a že mne sem poslali. 
A jestli se osvědčím, prominou mi kousek trestu. Otevřeli ústa. V případě těch dívek bylo to 
půvabné. Něco si povídají. Když vozíme kolečka s drtí osmělují se a ptají se. Za co? Říkám, 
že jsem znásilnil matku a dceru. Matka se ani tak nebránila, dcera řvala, a tak se to 
provalilo. Po dalších kolečkách a kbelíkách bahna přišel dotaz, zda bych to udělal znova. 
Povídám o tom, že nevědí, co je chtíč starého pána. Atd. Fakt to baštili. Ale práce ubíhala. 
Odstraňovaly se traviny ze zachovalých plotů a zavážely se tím ty díry. 
V pět jdeme na večeři. Čím blíž k řece, tím větší jsou hromady vyneseného nábytku a jiných 
věcí. Masiv (přírodní dřevo) prý i vyschne. Všelijaké lamino a dřevotřísky jsou ztraceny. 
Dnes se ale jiný nábytek nedělá. Na domech je vidět čára ponoru. Někde do půl oken. 
Silnice, už sjízdná, obložena auty, jak se sjíždějí rodinné klany na pomoc. Na mnoha 
místech už ty hromady hoří. Jinde chlapi šramačkami odstraňují omítku. Ta kaluž, co jsem 
si kvůli ní vzal holínky, trvá. Z knihovny vyházeny všechny knihy ze spodních regálů. 
Prodejna v háji. Pošta zrušená. Z hřiště je hluboký rybník a voda se tam drží.  
Když fotím, hrozí na mne, že jsem šmírák. Jdu blíž vysvětli, jeden říká druhému – to 
nevidíš vole, že má taky montérky? Sedějí u vyneseného nábytku celá rodina, na stole čaje, 
balené vody, asi nějaké jídlo. Hospoda zatím zavřená. Elektřina jen v části obce. Jinde prý 
tak do týdne. Stržené sloupy, musí se postavit nové vedení. Vedle kostela složené včelí úly.  
Jo, kostel tu mají odsvěcený, je z něj kulturní prostor na koncerty a tak. Ženské to už 
vyklidily a říkaj hrdě starostovi: „Jirko, jdi se podívat.“ Jirka fakt nemá čas, snad ani 
myšlenky. Pak přece jde a tím se jeho pracovní den prodlouží snad na osmnáct hodin. Je 
skvělej. A nejen on. Vidím to, když se pak dostávám do funkce uklízečka ve štábu. Tady 
v té logistice hlavně ženské. Jedné říkám v osm, ať jde domů, že tu jsem, kdyby něco 
přivezli, že to vyložíme. Obořila se na mne – já tu jsem doma. 
Ale teď do školky na večeři. Vařejí bezvadně, péče domácí – ještě přidat, ještě knedlíček? 
Paní kuchařka říká, že teď je potřeba maso a cukry.  
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Po večeři se loučím s tou brněnskou partou, třeba je zejtra pošlou jinam. Přiznávám se, jak 
jsem je kulil. Říkám, že jsem obyčejnej proChor. Mám pocit, že jsou zklamáni/zklamané. 
„Neměl jste nám to prozradit.“ Přece jen my, Kájínkové, jsme zajímavější. Co je na 
obyčejném blbci a ještě starém? Ale se raduju, jak je to s tou fantazií a jak nám může 
zpestřit život.  
Ale tady je realita. Tvrdá.  
Začínám se seznamovat s mechanismem školy. Štáb, ubytovny, sklad, sňídaňárna, 
kafočajovna (kdo přijde, dostane). Centrum pomoci věcné, často duchovní. Jsou tu dívky od 
Adry školené pro psychologickou pomoc. Makaj všude a ve všem. Kořka, v civilu 
pojišťovačka, založením hasička, stává se neformální koordinátorkou hasičů. Všichni ji 
respektují, protože cítí, že ví a umí. Atd. Hospoda stále zavřená. 
Ve škole spí vojáci, hasiči, dobrovolníci a jeden pes. Ten na zahradě. Odhaduju, že na 
padesát. Má to cenu počítat? Kdo přišel včas, urval žíněnku. Já přišel. Tuším, taky jsem 
nejstarší. V rohu pod žebříkem. Mám klid. Ale zase nebezpečí, že když se jdu v noci 
vyčůrat, někomu šlápnu na hlavu. Jedné bylo by zvlášť škoda. Blondýna, vojačka. Dvě malé 
hvězdy. Žádné ženské výsady. Jedna z nich. Z nás. 
Vojáci. Mezi nimi i dvě nebo tři holky. Ta jedna, Pavlína – mám vyfocené její boty. Říkají 
ji šéfe. Asi i je. Když se chtěla vysprchovat, tekla už jen studená. Vzala kbelík, natočila 
z kohoutu, kde ještě tekla, odešla za školu na zahradu do tmy. Vrátila se ještě pěknější 
holka. Ti vojáci…, nu trochu jiní, než jsem je znal za socialismu. Říkají prosím, děkuji. 
Akorát nechápou některé rozkazy, že se musí zbytečně přesouvat. Prikáz načálnika, zakón 
dlja podčiňonnych, jsme se učili. To ještě platí. 
Hasiči. Profesionálové, dobrovolníci. Jeden má prázdniny, jeden přiznal, že je na 
neschopence. Řežou, čerpají. I jiné věci. V půl jedenácté přišla Kořka a řekl: „Kluci 
potřebuju uříznout zábradlí.“ Tak šli řezat zábradlí. Rozuměj v půl jedenácté. Večer. Šlo o 
hřiště. Hřiště rybník. Jestli se bude muset rozhrnout val okolo, aby hřiště vyteklo. Atd. 
To jsme právě „schůzovali“ na schodech. Někdo kafe, někdo vodu, někdo v botách, někdo 
bos. Paní Ch vyprávěla, jak jela prvně v životě helikoptérou. Prý se nebála. Přijel, uvázali, 
vytáhli, odvezli. Záchranář byl fešák. Spustili za vsí na poli. Dobrý. Horší s babičkou. Byla 
v ponožkách. Když scházeli někam do tepla, alespoň si nenabrala do bot. Někdo přidal, že 
H se dozvěděl o povodni, až když mu ve spánku spadla ruka z postele a ono to bylo do 
vody. Prý, ale to už je ze třetí ruky, jeden kvapně balil nejnutnější, soused spal. Ale ten 
první mu neřekl, že jde voda, protože spolu nemluví. A tak dál. Sousedské vztahy na vsi, to 
se musí zažít. „Pořád je to film, ještě jim to úplně nedošlo, ty důsledky,“ říká někdo, když 
odešla paní Chalupová. Podstatné je, že oni o tom chtějí mluvit. Vypovídat se z toho. 
Nechat je, poslouchat. Jdeme spát.  
Chalupáři. Chataři. Ti, co to měli pěkně u bublavé vody… No jo. Jeden vzal čtyřkolku, 
kárku za ní. Přijel před štáb, naložil vody, deky, chleba a jiné potřebnosti a objíždí po vsi. 
Říkají mu rocker. Má pěknou ženu. Nebo je to milenka? Kdo prý dostane na vsi přezdívku, 
zapadne, je přijat, říká Boženka. 
U snídaně jde na odbyt nejvíc vepřová pomazánka s spoustou česneku. Kafe víc než čaj. 
Chlapi chtěj kafe dvě lžičky. Instantní došlo. Neva. Meju a meju a meju. Hrnky. Ženské 
mají důležitější práci. A jsou víc v obraze o obci. 
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Přijíždějí auta – velká, malá, vykládají. Co kdo má, co kdo může. Jednotlivci, podniky. 
Úžasná byla parta z nějaké liberecké hospody. Jméno jsem zapomněl. Zajímavé, že chlapi 
(byla tam i holka) přesně vědí, co je nejvíc třeba. Humanitárky to maj koordinované. Tohle 
je živelné. A skvělé. A náročné. Vyložit auto, roztřídit. Savo k Savu, rukavice podle toho, 
zda gumové, nebo pevnější. Holínek, lopat stále málo. A vody, vody, vody. Tahle je balená 
a čistá. Uličkou se zase nedá projít. Nosíme do sklepa. Ze začátku haur, po dvou, jak jde 
den, dochází síly. Jen rovnám. Úsporně, tedy do vrchu. Najednou podezřelý zvuk. Padá. 
Přiskočím, podepřu. Humanitární pomoc pro Kostel leží na mých bedrech. Bojím se 
uskočit. Zrovna nikdo nepřichází. Představuju si, jak ta voda, když to praskne, po mně teče. 
Takhle mučili nevěrné ženy na Špilberku. Že jim kapali na hlavu. Ale tahle je čistá. Zase se 
vytahuju. Zachráněn, odrovnán. Prostě se nesmí myslet zas tak vysoko.  
Ono s tou humanitární pomocí to není tak jednoduché. Lidi přivážejí v dobré vůli i 
nepotřebné. Každopádně třeba poděkovat, třídit. Nahoře je třídící parta na oblečení. To spíš 
přijde na řadu poslézejc. Tak Boženka sprdla pojišťováka, že je pojišťovna těžkopádná. 
Nebudu říkat která. Ten člověk, takovej dlouhej, ani moc nemluvil. Ale asi za hodinu 
vykládal ze svého parádního auta lopaty a smetáky. Zajímavé, bylo to přesně to, co je třeba. 
Vida, když zasáhne ženská, i úředník je užitečný. Možná, že to byl i manažer. Ale kde tyhle 
věci v půl desáté večer sehnal, to je u boha. Pomoc státu zdá se být těžkopádná.  
Zajímalo mne, kdo jsou zač, ti, co přijíždějí, vyklopí, popřejou, odjedou. Jednoho jsem se 
zeptal. Málem se urazil. Nechtěl o tom mluvit. Proč? Vykonal potřebné. Samozřejmé. 
Vybavila se myšlenka, jak na benefici pro postižené v Jičíně předávali papaláši pomoc. 
Přišli v těch svých kravatách na jeviště, předali zvětšený šek na dvacet tisíc, nechali se 
vyfotit, vyslechli potlesk. Užili si svou chvíli slávy. Pár tisíc za mnohamilionový podnik. 
Brrr. A tenhle hoch přijel, vyklopil, odjel. A to dával ze svého. A takových tu moc.  
Pravda, někdy to není jednoduché. Přijede třeba ekologická organizace Čmelák z Liberce. 
Autobus dětí: „My jsme teď přijeli, my chceme pomáhat.“ Neohlášení. Nadšení. A 
koordinace v háji.  
Až se zase někdo bude otírat o občanskou společnost, dostane po tlamě. To jsou ti, kdo 
pracují věcně, rychle a účelně. Adra, Člověk v tísni a další. Skvělí. Humanitární organizace, 
dobří lidé bezejmenní. Českému úředníkovi všechno dlouho trvá. A taky mu ve čtyři, 
nebovkolik, končí pracovní doba.  
A potřebuje na všechno papíry. To byl zážitek, když ti lidé, kteří potřebovali makat na 
baráku, vyplňovali lejstra pro pojišťovnu nebo pro státní úřad. Třeba se ptají, na co použijí 
peníze. Nebo – uveďte popis pojistné události. Jeden říká: „Musíme lhát všichni stejně.“ 
Druhý diktuje: „Já jsem stál, voda stoupala a stoupala, až mne zaplavila.“ Horší ale otázka 
Uveďte jména všech osob… Otvírají se kořeny. A ženské zase slzí. Tak někdo nalil takovej 
ten dobrej mošt a povídá: „Připijme si na to, že jsme zdraví.“ 
Až takováhle krizová situace teprve ukáže, co v člověku je. Člověku z jedné i druhé strany 
onoho nesmírně pestrého člověčího spektra. Kdo poslouchá některou televizi, mohl by si 
myslet, že celá povodňová oblast je prošpikována podvodníky. Pro media je to atraktivní 
téma. Ve vsi vůbec nebyla řeč o rabování. Jen cosi proskočilo o falešných lidech 
z Červeného kříže v červených trikách. Prý obcházejí domy. Nepotvrdilo se. Tak když se 
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tady objevily ty pravé dívky v červeném, Boženka každé vyrobila ceduličku s podpisem a 
řekla: „Můj podpis tu každý pozná.“  Holky si ani kafe nedaly a vyrazily.   
Jo, o tom spektru. Někteří lidé si pro stejnou věc, třeba hygienické potřeby, přišli víckrát. 
Až do zásoby, a na jiné se nedostalo. No jo. Boženka dělala diplomacii. Pak zase scéna jak 
z hollywoodského filmu. Před školou na přinesené židli sedí babička, děti běhají ke 
hromadě darovaných bot a zkoušejí, které by jí byly.  
Ještě jedna podvečerní scéna. Před sedmou přišla parta s motrovkou z terénu. Ten s pilou 
měl přilbu, chrániče sluchu na ní a tak. Trčelo mu to jako anténka marťanů. Říkáme ať 
pospíší na večeři aby ještě dostali. Vyrazili ten s pilou a  anténkou až do jídelny. 
V úterý zavládl v Kostele komunismus. V hospodě se dávalo pivo zadara. Student nadšeně 
vyprávěl, jak šli kolem hospody a najednou jim někdo vrazí do rukou pivo. Nádhera. A my 
sloužili. Přijelo několik aut a hlavně další vojáci. Jedni odjeli, jiní přijeli. Ani neměli 
karimatky. Prý měli na sbalení deset minut. Tak jim dáváme na zem deky, těch je zatím 
dost. A pak je úplná noc, obracíme kbelíky, dáváme si na ně hadry, pijeme kafečaje a zase 
si o všem povídáme. Vojáci už spí, ustlali jsme jim dobře. Jen některým svítí mobily a oni si 
esemeskujou. 
Možná  že se zdá, že moc mluvím o ženskejch. Ale ony tady v tom štábu a na logistice jsou 
samé ženské. Chlapi makaj s technikou. Prostě obráceně než v Rusku. A že říkám, že jsou 
pěkné? Jsou. ženské, které dělají takovouhle práci musejí být pěkné. 
Bláto pomalu mizí. Pozná se to podle toho, že v úterý jsme zametali schody čtyřikrát, ve 
středu jen dvakrát. Jo, středeční snídaně. Tam zpod jídelního stolu trčely nohy. Vojáci spali 
i tam. Nabízím, že kdo chce, může dostat snídani do postele, že jsem lepší podnik. A 
jednomu nesu tác s kafem a chlebem ke spacáku a chystám si foťák. Ten ale vystřelil. A já 
přišel o nejhezčí fotku z povodní.  
Ale stejně bylo takové mdlo. Povídám - hoši jste nějací ťáplí. Že prý ne. Pak slyším 
jednoho, jak do telefonu vypráví, že čerpali celou noc. „Bylo to fajn. Lehl jsem si tam pod 
břízky…“ Pak jsem si všimnul, jak mu téměř hlava padla do hrnku s kafem.  
Jana ohřívala párky a já vařil kafečaje a myl a myl a myl. Bylo to docela fajn. Jana je pěkná.  
Když jsem odjížděl stopem, povídá pan řidič: „Proč si ty lidi ty baráky stavějí u řeky?“ Byl 
to Pražák. 
V Liberci jsem musel pít Kozla, protože vlak domů jel až za hodinu. Vynesl jsem si ho před 
hospodu, dal si na lavici bágl, na něj nohy a opřel se. Sluníčko mi svítilo na nohy, ale hlava 
byla v chládku. Jako by pohoda. Dokud jsem si nevzpomněl, jak tam ti lidé zůstali a že má 
zase pršet.  
 
proChor 
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