
 

1

 

 

Svátek mrtvých 
Ano, proč jen slavit živé? Vždyť ti mrtví si 
to často zaslouží víc. Někteří, zajisté. I 
proto, že už nemůžou nic zkazit. Třeba 
v Mexiku tak slaví. Ondra Koláčný tam 
hrál rok na housle, tak to ví, pověděl 
Jirkovi v Lodžii a vymysleli, že si na to 
Mexiko zahrajou. Lodžie připravila na 
01 11 2012 Svátek mrtvých. Několik 
schůzí, nápadů mnoho, práce dost. I já 
malinko vstoupil.  
Ve středu jsme sbírali a trhali listy. 
Některé barvy už příroda zrušila. V té 
trávě měli jsme všichni boty durch, ale 
nikdo to nepřiznal. Někdo řekl – nejlepší 
bylo by psí víno. Vzal jsem kolo a jel na 
zahradu na Hádek pro psí víno. Při té 
příležitosti pro afrikány, protože v Mexiku 
je všechno obloženo afrikány. Akorát, že 
tam ty afrikány nejsou přešlé mrazem jako 
u nás. Ještě včera nebyly. A listy 
psovínové mají taky jinou barvu.  
Pak jsme z těch všech listů dělali kytky. 
My. Každý další dělal si, co bylo 
zapotřebí. Patrik a spol. dělali rakev a na ní 
struny. 
Ve čtvrtek řek jsem, že chci práci, u které 
se nedá nic zkazit. Hlavně jsem už nechtěl 
dělat ty kytky, protože to neumím. A 
cením si, že včera žádná z těch dívek 
z ohleduplnosti neřekla: „ProChor, takhle 
ne, seš úplně ničemnej.“ Tak Jirka řekl, ať 
zametu chodbu. Ale neřekl kterou. Měl 
tolik práce, že jsem se nechtěl ptát, tak 
jsem zametl všechny a i Lodžii. Byla to 
dobrá práce, nepršelo tam. Hlavně už jsem 
nemusel kazit ty kytky. Byly z těch listů 

pěkné, zajímavé. Ty, které jsem nedělal já. 
Vymyslela to Zuzka, protože umí 
španělsky.    
Přijeli páni, natáhli netkanou textilii, na ni 
štěrk. Chválabohu, bláto je pod ní, 
komunikace v Lodžii funguje. I mezi 
Lodžií a radnicí.  
Dorazilo Káčko s troubou. Děti pečou 
Smrtky s červenýma očima. Dole linecké 
těsto, na něj marmeláda, nahoře linecké 
těsto. Když se vykrojí oči, prosvítá ta 
červená marmeláda. Pak se tu dělají 
lebečky. = lebky z fondánu. Nebo fontánu? 
A další.  
Zuzka zkouší tancování se svými malými 
holkami. Vždycky řekne Hu a ony něco 
udělají. Fotím a všímám si, jak ty holky na 
ní visí, jak ji poslouchají. Pěkné podívání.  
Chystá se chléb mrtvých, živá voda a 
veliká spousta dobrot. Chleba se vydlabe a 
je z něj miska a do ní všelijaké možné 
omáčky. Taky fazole, zelenina  a další 
jedlé misky. Vydržet,  jen se dívat, ještě 
nepřišel čas. Patrik dodělává hrající rakev, 
Renda a další pánové se líčí. Bílé ksichty, 
ostatek v černém.  
Program začíná. Ondřej vypráví, jak slaví 
Svátek mrtvých v Mexiku, a promítá 
fotky. Pak všichni na terasu a tam ta rakev 
se strunami. Když se na ní zahraje, vyleze 
Smrťák Renda, objeví se šestimetrová, ale 
asi vyšší Smrtka a Anděl a začne tanec. Ty 
malé holky, Zuzka říká Hu, Ondřej hraje, 
přidávají se ostatní. Nádhera. A Smrťák 
nabízí, že kdo si chce vyzkoušet, jak to 
vypadá v rakvi, tak může. A pak jdou 
všichni k tomu stolu hojnosti, zakusují 
chléb mrtvých, a kdo se bojí, zapíjí živou 
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vodou. Je pravá. Ze studánky ve Křelině. 
Atd. 
Dva praví Mexikáni hrají pravé mexické 
melodie.  
Na Svátku mrtvých sešli se v Lodžii živí i 
mrtví a bylo při tom veselo. A žranice 
náramná.    
 

Pan generál Kraus a jeho 

rodina 
V tom byla výstava o vojákovi od 
Tobruku, brigádním generálovi Stanislavu 
Krausovi, v jičínském muzeu až 
neobvyklá, kolik se na vernisáži sešlo 
členů jeho rodiny a přátel. Proto projevů a 
vznosných slov nebylo málo, až se 
objevuje otázka, zda by to pan učitel Kraus 
takhle chtěl.  
Tak rodina. Skvělé, jak pečují o jeho 
písemnosti a jiné památky. Ve spolupráci 
s muzeem vznikla úžasná sbírka věcí 
psaných i trojrozměrných. Třeba 
rozkládací umyvadlo do pouště. Vnímavý 
návštěvník přečetl si tu osobnost S. Krause 
i bez projevů.  
Pedant. Pečlivě zakresloval, kde všude se 
za války pohyboval, jakož i náčrtky 
vojenské. Samozřejmě deníky. Jednak 
čtivé, druhak s velkou hodnotou 
výpovědní. I když učil češtinu a tělocvik, 
zbyl po něm skvělý archiv malířů a jejich 
děl. Vystříhaný, utříděný. 
Vlastenec. Některé věty, které zapsal do 
deníku, to je vyznání opravdové. Zajisté 
netušil, že jednou budou vystavené. Tohle 
psal z ryzího přesvědčení. 
Dokumentarista. I o tehdejších lidech psal. 
Jak mu bylo líto, že nenašel bydlení, a tak 
chodil z Rožďalovic do Dětenic učit 
pěšky. I jiné věci zachytil. O postavení 
českých kantorů.  
Byly i věci úsměvné. Vypočítal jsem, že 
v Libáni musel učit moji maminku. „Ano, 
Libáň. Když utíkal do zahraniční, schoval 
si v libáňské škole některé své věci. A tak 
přežil pod stupínkem, před Němci ukryt,  
třeba portrét TGM,“ říká paní Alena 
Krausová (*26) a stydí se, že si nemůže 
vzpomenou na jméno školníka. Atd. 

Materiálu mnoho. Vydal by na knížku. 
Ano. Nemohlo by třeba město, muzeum 
nebo někdo jiný připravit k vydání knížku 
třeba s názvem Stanislav Kraus – voják – 
občan? 

    

Josef u Ignáce naposled 
Pohřeb byl to krásný a slavný. Těch 
věnců… A lidí. Hezká muzika z kůru, 
skvělá slova o panu malířovi Josefovi 
Buckovi. Zaloužená. Pan vikář měl krásné 
roucho, zlaté a fialové. Vybavuje se jedna 
fotka z jedné vernisáže, ne tak dávno. Tu 
fotku autorka schválně tónovala do fialova 
A teď to fialové roucho…  
Pak odklidili věnce stranou a vynesli rakev 
před kostel do auta. Lidi okolo auta. 
Dlouho. Nikdo neodcházel. Nikomu se 
nedařilo hned se rozloučit. 
     

Sedmnáctého v sedmnáct 
ke kašně na jičínské náměstí přišlo lidí na 
26. Svařák byl, věžníci mají novou lesklou 
konvici, kdo chtěl, mohl si přisladit. 
Vlaďka stále pobízela, prostě ta atmosféra 
léty prověřená tam byla. U kašny si lidi 
mají povídat, jak bývalo ve středověku, a 
tak jsme povídali. 
Nejdříve ale byl přípitek, každý mohl 
přidat. Připíjeli jsme: Aby nebylo ještě 
hůř. Aby se nezavíraly vysoké školy. Aby 
se nezrušila jičínská galerie. Aby to tady 
nesmrdělo. Aby sběrné vozy zajížděly 
v Rybníčku až nahoru. 
Povídání začal český mořeplavec z Jičína 
Jirka Veselý, který vyprávěl, jak přeplul 
Atlantik na jachtě. Pak byl vyvolán Honza 
Kindermann a oznámil radostnou zprávu, 
že rekonstrukce židovské školy bude 
dokončena v druhé půli roku 2013. Bude 
tam malá expozice, výstavní síň 
s možností koncertů, zázemí pro synagogu 
a další. Jiří Vitvar na otázku, zda je lepší 
Jičín, nebo Hradec, odpověděl, tuším, že 
Jičín. Pak diplomaticky dodal, že Jičín dal 
Hradci několik politiků. Ale diplomaticky 
nerozebíral jejich kvalitu. Taky se hovořilo 
v kuloárech, ale nevím, o čem. 
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Pak jsme poděkovali věžníkům za svařák, 
popřáli si zdraví a že za rok na shledanou. 
My s V šli jsme k Andělu na Smíchov, 
protože abychme neměli vředy. Když se 
pije Staropramen, tak nejsou. O politice 
mluvili jsme samozřejmě, ale ne tak, aby 
nás to vytočilo. O holkách jen decentně a 
v obecné podobě. Abych si nemusel 
přiznat, že na víc už nemám.   
 

Havlíček v knihovně 
Celostátní den poezie oslavila KVČ 
Havlíčkem. Václav Franc dal si záležet, 
mnoho prostudoval, vypsal si, něco 
namluvil (dopisy) na CD a pouštěl, něco 
četl, něco vyprávěl. 
Proč si vybral Havlíčka?  Aktuální. 
Havlíčkové nám chybí. Nedal se 
zkorumpovat, nepřizpůsobil se. Taky se na 
něj nakonec většina kamarádů vybodla.  
Václav tu v bílé košili, se džbánem vody. 
Bez dalších rekvizit a bůhvíjakých efektů. 
Skvěle civilně pověděl. 
 

Pan profesor v Porotním sále 
Až překvapující souvislost. Pan profesor 
Karlovy univerzity Robert Kvaček oslavil 
své osmdesátiny s Jičíňáky (asi 100 ks) 
svou promluvou nazvanou Diskuse 
s minulostí.  
Je to možné? Anglický elegán oblečením i 
vystupováním. Formou i obsahem. Bez 
papíru, jediného přeřeknutí, pečlivě 
formuloval. Ale ta noblesa! Nepomlouval, 
nevytahoval se, ale pověděl, co bylo třeba. 
Někdy i tvrdě. A tady nachází se 
souvislost s předchozím článkem. O 
novinářích současna řekl: „Povrchnost 
v novinách se vystupňovala. Novináři 
nemají čas.  A tak nemají na to, aby byli 
hlubší ve zpravodajství i v analýzách. 
Když se společnost uchyluje k historismu, 
je nemocná.“ 
Téměř dvouhodinový večer byl skvělý i 
zásluhou dr. Bílkové, která večerem 
provázela. Měl připravených několik 
témat, na které zavedla řeč. Takových, ke 
kterým je třeba se vyslovit.  
Logické. Pan profesor, když mluvil o 
historii, univerzitě, pěkně pověděl i o 

vztazích učitelů a žáků. A Eva je žačkou 
pana profesora.  Tu teorii tady v praxi 
dokázali.  
 

Ze společnosti 
- Šlapu Jungmannkou nahoru k poliklinice, 
zdravím se s cyklistou K, má ještě o pár  
roků víc než já. Jsem si jist, že mne očima 
vyprovází až nahoru, zda vyšlapu, nebo 
slezu. To mu tu radost udělat nesmím. 
Ostatně slejzám jen výjimečně. Jest tak: 
Když poprvé nevyšlapeš, už ti to zůstane. 
Neslejzat! 
- V Domově seniorů v Jičíně mají pěvecký 
soubor. Nebo jinak. Při přípravě jedné 
besedy se nějak nedařilo s instalací 
promítačky, tak někdo řekl – zazpíváme si. 
A nastalo skvělé půlhodinové vystoupení. 
Nejpěknější na tom bylo, jak se dámy 
zpěvačky dožadovaly odzpívat poctivě 
všechny sloky písničky, i když harmonikář 
se snažil zkracovat.  
 

Kousky z deníku 
02 11 2012 Stále, bohužel, přibývá lidí, 
které nemusím. Jasně, logicky, že oni 
nemusejí mne. Nechci rozebírat příčiny, 
ani otázku viny. Je, zajisté, oboustranná. 
Vydržet s proChorem není lehké.  
Obecně  se věc projevuje, že lidé, kteří 
dlouhá léta v organizaci, třeba ve spolku, 
OS mnohé vykonali, odcházejí.  
Logiku to má. Lidé, kteří konají, mají 
názory, které vyslovují. A jejich kolegové  
taky, vyslovují je, ale mohou být jiné. A je 
tu rozpor. A když ještě do toho vstoupí 
politika… Bojím se, že jev narůstá.   
Vadí mi důsledky. Že spolupráce, která 
dosud byla, se zmenšila nebo skončila 
úplně. Myslím spolupráce na různých 
prospěšných konáních. Akcích… Něco, co 
by mohlo být, se neuskuteční, něco méně, 
něco vůbec. Dění kulturní, i tu v Jičíně, 
tím tratí.  
 
03 11 2012 Tak jsem zase něco rozpoutal 
asi. Ve věci galerie a Valdštejnské 
expozice. Rada, kult. komise, komise cest. 
ruchu záměr Valdštejnské expozice 
schválila. KK později hovoří že, „vyjadřují 
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lítost nad zrušením současné jediné 
výstavní místnosti v Jičíně“. V ostatních 
zápisech se o stěhování galerie nemluví. 
Není známo, že by si orgány před svým 
rozhodnutím vyžádaly hlubší rozbor 
činnosti galerie. Zejména vysvětlení věty, 
že galerie vlastně není galerií, i když to má 
v názvu prokazatelně už od roku 1965. 
Věc vyžádala by si důkladnější vysvětlení. 
Vedení muzea se k věci postavilo čelem. 
Pracovníci muzea se nemají k věci 
vyjadřovat.  
Ale zas tak moc se znepokojovat 
nemusíme. Jeden článek v dnešních 
lidovkách nese nadpis: Národní galerie 
stále nemá vizi. Tak proč bychme se měli 
zabývat nějakou galerií jičínskou, která 
vlastně ani není galerií?  
 
04 11 2012 Moje malé radosti 
Otvírám stránky, hledám telefony a 
najednou čtu: „Naše obec Ostroměř byla 
vybrána jako hostitel a spoluorganizátor 
‚Jivínského Štefana‘“. Raduju se. Tak to 
vyšlo. Oldřiška zapracovala, vyjednala 
skvěle, Ostroměřští dobří. Už to skoro 
vypadalo kriticky, každý rok byl hostitel 
Štefana dávno vybraný.  
Jedna štefanská starost odbyta. Tak 
takovéhle já mám životní radosti.   
 
05 11 2012 Hledat pointu 
Slavnostní okamžik. Našel (pointu), dopsal 
(povídku). Radost. Ale hned zpětně otázka 
metody: začít psát, až když mám všechno 
ujasněno? Když vím, jak to skončí a proč?  
Nebo stačí první věta a jedu? Oni si 
hrdinové sami nějak poradí, aby děj běžel 
podle předepsaných zásad? Aby povídka 
měla všechny správné náležitosti? To oni 
mne už teď povedou? 
Bylo tak: O seděl u stolu, pil kafe, 
vyprávěl příběh ze života. Nakonec i pár 
chlebíčků snědl, abychom ho pořád 
nepobízeli a on se mohl soustředit. 
Poslouchal jsem, příběh byl poutavý a 
poučný. Najednou mi došlo, že to musím 
napsat. 
 

06 11 2012 S Č povídáme si o politice a 

politicích 
Hlavní téma je o tom, jak se lidi tím 
vstupem do politiky mění. I tady u nás 
v Jičíně. Oni se v mnohém začínají 
podobat těm starým. Až se objeví otázka 
proč. A jestli to vůbec jde jinak. Okamžitě 
ta hrubínovská hradbička, kterou si stavějí 
na svou obranu. A kdo se ozve, začne být 
nepřítel, kterého třeba přinejmenším 
ironizovat. To by nebylo tak hrozné, 
pokud ironii umíme. Dávat, přijímat. Horší 
je, když se ti politici snaží ty kritiky osolit. 
A dostávají se přesně do pozice těch svých 
předchůdců, které odstranili. A si to někdy 
ani neuvědomí, nepřiznají.  
Je potřeba jim to neustále říkat.  
 
0711 2012 Rozvážím štefanské letáčky. 
Někde úsměv (obě Dany ten úsměv skvěle 
umí – sluší jim), někde vlídné slovo. Na 
jednom místě povzdech nad nezájmem 
lidí. Radost, že mi dílo pokročilo, až … . 
Pan Úředník Krejčí na radnici, který prý 
musí všechno schválit, řekl, že nelze, že 
není místo. Ani se na letáček nepodíval. 
Jdu se do vývěsky před radnicí podívat, 
vidím, že místo je.  
Rozpálen hledám nápravu. Pan starosta má 
jednání. Pan tajemník má jednání. 
Otevřená radnice. Byla. Směrem ven. Stav 
beznaděje. Nezbylo mi, než se těšit domů 
na šišky s mákem. A přidal jsem si ještě 
lžíci cukru. Zuby se mi zkazit nemůžou. 
Žádné nemám. 
 

Prochoroviny 

kulturní (skoro) měsíčník 
založeno roku 1998 

Vydává B. Procházka, Sokolovská 
367, Jičín,  

 tel.:  493 523 492, 723 128 942 
Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 
Noviny vznikly s laskavou pomocí  

APEL, s. r. o., Jičín, 
město Jičín 
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08 11 2012 Zase nespavá noc.  
Šrotuje mi, proč toto. Přičítám si k tomu 
urážku od Magdalény Komunikace, že 
píšu proto, abych se mediálně zviditelnil. 
Vychází mi kýmsi vydaný a dosud  
neodvolaný pokyn osolit proChora, kde se 
dá. Duch puščismu  přetrvává. Připomínají 
se slova někdejšího vládce o slušnosti. 
Nebyla teď řeč o nějakém konkurzu na 
radnici? Nebylo to na tajemníka? Už se o 
tom nemluví. 
Že bych byl tak důležitej? Nefandím si 
příliš? Nefňukám moc. Jistě. Ale Krejčíček 
a jeho přístup se opakuje. A nejde o 
proChora, jde o přístup k občanovi. 
K občanské společnosti. 
Pak jsem po prášku, který mi předepsala 
paní doktorka kvůli radnici, usnul. Jedna 
krabička = 159 Kč = bezplatné 
zdravotnictví = moje mimořádná daň 
městu… 
Najednou někdo zvoní. Před dveřmi stojí 
pan Úředník Krejčíček. Nebo Krejčí? Něco 
drmolil, že když ten letáček nevzal na 
radnici, že si pro něj přišel. Poslali ho. 
Pěšky. Ani služební kolo mu nedali. (Má 
radnice služební kola? Neměla by je mít?) 
Dali mu s sebou Magdalénu. Ta taky něco 
říká, že něco tak nemyslela. A upíná na 
mne ty svoje modré oči… Nevím, jestli 
tam taky nebyl nějakej náznak polibku, 
vždyť říkám, byl to sen. 
PS: Ani do 25. 11. pan Úředník nepřišel. 
Co blbnu? 
 
13 11 2012 Jsem model. 
Jsem poprvé v životě model. Sedím na 
židli a mám se pořád dívat na jedno místo. 
Tak se dívám na ptáka na zdi. Okolo mne 
je sedm malířských stojanů, tedy sedm 
malířek. Nejmladší je deset, ostatní jsou už 
dospělé. Vedle mne dala M stoleček, na 
něj velký kalfas čaje. Čaj voní, ale marně. 
Musím se dívat na ten zobák.   
Ale v hlavě mi to šrotovat může. Tak 
šrotuje.  Uvědomuju si, že se na mne dívá 
sedm holek. Nezvyklý pocit. Nejsem 
zvyklý, aby se na mne holky dívaly. 
Hlavně ne tolik. Ony mne musejí vnímat a 
tím uhlem, co mají v ruce, dát na papír. Já 

se můžu dívat jen na jednu. Tu, co je před 
tím ptákem. Pozoruju, jak se na mne dívá 
ona. Asi analyticky. I se trochu jako 
usměje,  což bych si mohl vykládat jako 
koketně. Což by nemuselo být nepříjemné. 
Blbost. Když domalovaly, řekly mi, že 
jsem pro ně jako hliněný hrnec, který mají 
zobrazit na plátno. Pardon, na papír, plátno 
je drahé na to, aby na něm byl proChor. 
Prostě, že je já vůbec nezajímám. Byl jsem 
zklamaný. Ale co můžu chtít? Jsem model.  
Všichni mě kreslí mladšího. Mám být rád?  
 
14 11 2012 K mi sdělil,  
že o mne prvně psaly noviny které se 
jmenují Český ráj v čísle 2, v roce 1940 
v rubrice Narodili se. Jsem tedy 
potvrzenej, že tu jsem. Tedy, že jsem se tu 
objevil. Historici a  archiváři (pomocní 
vědci historičtí) jsou důkladní. Teď by 
měli nastoupit další odborníci, jestli jsem 
to já a jestli ještě jsem. Jestli jsem, tak 
zdali jsem a jakej měl bych být. Na otázku, 
proč tu jsem, si vůbec netroufnu 
odpovědět. Akorát jsem dneska umyl 
nádobí a zejtra se chystám vyluxovat. Stačí 
to? 
Takže K, svým vlastně vtipem rozjel 
náležitě otázek. Vědec. Pomocnej. Je mi 
to, je nám to, nám lidstvu, zapotřebí? Platit 
si vědce, aby se furt ptali? No, naštěstí zas 
tak dobře placení nejsou. A stejně si nedají 
pokoj. Chválabohu.  
 
15  11 2012 Zlepšená nálada.  
Asi, že s mnou Kača mluvila a nebyla 
protivná. Tak si ke psaní dělám zelený čaj. 
Když zalejvám, vzpomenu si na M, která 
tvrdila, že je ještě povzbudivější, než kafe. 
A najednou se mi M objevila. Jak měla 
klobouček třicátá léta v Paříži a jak nejlíp 
vykládala o muzice. Sborové, barokní. 
Úžasně ožila, když mluvila   o koncertech, 
o tvůrčích dílnách. Třeba jak šli do 
opuštěného kostela bez elektriky hrát 
Rybovku. Museli si kvůli varhanám nést 
autobaterku. Krásně to procesí do tmícího 
kopce nafotili. Měl bych M napsat. 
Myslím její příběh. Jsem rád, že jsem ji 
směl potkat.  



 

6 

20 11 2012 Dívám se  
do svého vlastního žaludku. Kdo z vás to 
má? Je před mnou na obrazovce jako na 
dlani. Nevypadá vábně. Sliznice, odtud 
díra kamsi. Možná trochu, jako když se 
díváte do krku. Vlastně si můžu dívání 
vybrat. Buď do toho žaludku, nebo na paní 
doktorku. Rozhodně je paní doktorka 
hezčí. Byla by hezká i bez srovnání se 
žaludkem. Má dlouhé vlasy. 
Vybral jsem si možnost třetí, zamhouřil 
jsem oči. Protože se mi chce blít a se 
zamhouřenýma očima trochu míň. I když 
logicky ta možnost nehrozí – žaludek je 
prázdný, od včíra nesměl jsem jíst. Ale teď 
ten pocit, když vám do žaludku 
napumpujou vzduch, aby se roztáhl … no 
to se musí zažít.  
A tak to pánové v životě chodí s těmi 
našemi šancemi, co se týče ženských. 
 
22 11 2012 Stolní společnost 
dámská. Jídlo dobré, zákusek ujde, pak 
pivovíno. Téma řečí: nejdřív seriály. 
Vyhrává, tuším, Ulice. Zdivočelá země 
minimum. Pak hned vrah Roubal, jak si na 
něco ve vězení stěžuje. „Já bych mu dala!“  
Delší výčet téměř sadistického zacházení 
s Roubaly  a s tou paní, co zabila své dítě. 
Když o špatnostech, hned se přechází na 
sociální postavení důchodců a postižených 
a nemocných dnes. Konkrétní příklady 
z medií a ze života. Vstupuju do diskuze a 
ptám se, co s tím. „My nemůžeme nic.“ A 
slyším příklady z rozmařilého života 
politiků.  
Marnost. 
 
25 11 2012 Lámu noviny,   
poslouchám Ionesca na Vltavě. Čtou 
z knížky Otvírám oči do  tmy. Ale J. Šebek 
napsal přece v básni: „Dívej se do tmy, je 
tak barevná.“ 
Próza: odvolá mne Há, ať ji podávám žluté 
kompoty, rovná je ve spíži nahoru. 
Podávám a podávám a podávám. Říkám: 
„My nemůžeme umřít, když máme tolik 
kompotů.“ 
 
 

Kačenka 
- Cestou do hudebky si povídáme. To je 
výjimečně. Asi za tu koblihu. Navádím ji 
na dopisy, vyprávím jí o nich. Zdá se, že 
poslouchá a chápe rozdíl mezi e-mailovým 
a papírovým dopisem. Těší. Doma 
přebáglovává, bere si batůžek s věcmi do 
hudebky a do plavání. Ukazuje mi nové 
bačkory, jsou to vlastně chodící medvědi. 
Začíná mi být líto, že jsem jakej jsem a 
nemám bačkory – medvědy. Protože bych 
ve svém věku vypadal jako cvok.  
Pokračujeme s novým báglem a podobné 
řeči. Ptám se, kdyby mohla z rozvrhu 
vyškrtat všechny předměty, které ji nebaví, 
tak co by tam zůstalo. Tělocvik. Pak se 
zamyslí a dodá – výtvarka. Máme 
normální dítě. Raduju se, že tam alespoň ta 
výtvarka zůstala.  
- Kačenka vystoupila na horu Sněžku. (17. 
11.). Dělají to tak s partou jičínských lezců 
každoročně. Ani letos ji vítr nesfouknul. 
Má rodiče a bratra, kteří ji drží. Pak 
všichni přišli na večeři. Kačka velké oči, 
nechala si naložit, nesnědla. Řízek a 
bramborový salát. Povídá: „Babi, nemůžeš 
mi to zabalit domů?“ Když balili, přála si 
ještě salátu přidat. Po kom je tak sháňlivý 
typ? 
- Když nechce mluvit, nemluví. Ale mám 
pocit, že chvílemi poslouchá. Až poslézejc 
dozvím se, co z mých zpráv v té její 
hlavičce zůstalo. Cestu do ZUŠky 
prodlužujeme přes park. Vylezení na 
kamennou zídku nevynechá ani v bílých 
parádních kozačkách. Na náměstí jsme 
brzy, jdeme po obchodech. Pak mi 
dochází, že jdeme cíleně ke hračkárně. Má 
vyhlédnutou takovou česací panenku. 
Prohlíží, já prohlížím prodavačky. Pak 
Kačku. Zasněně toužebně sleduje tu 
hračku. Pak řekne: Prosím vás, mohli 
byste mi to tu nechat do zítřka? Nadiktuje 
adresu. Vidím toužení devítileté holky.  
V ZUŠce stejně brzy, ještě žádná 
spolužačka. Sedá si v šatně, říkám, co tu 
budeš dělat sama? „Budu si přemejšlet.“   
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literární    PROCHOROVINY    příloha 

Zázraky se (ne)dějí. 
 
Balím vozíčkářku. Jednak jsem takovou ještě neměl, druhak jí ten klobouček docela 
sluší. Střídá ho s čepicí, nebo bez. I ty tmavé vlasy bez jsou akorát. 
Když se zamyslím nad tím, co by bylo kdyby, zůstává mi rozum stát. Nevím. 
Ostatně mi v mém věku stačí ten příběh, který začal a který si můžu dovymýšlet. 
Nebylo by to poprvé, kdy se nic nedělo, ale někdy zůstala povídka. Někdy se mi 
dějou povídky. Zdali ony nejsou lepší než realita? 
Když všechno úspěšně směřovalo k společnému pivu, řekla – nemůžu, máme tu 
opravku, musíme dělat matiku, ale tu neumím ani já. Vystřelil jsem, že se na to 
můžeme podívat. Podívala se ona na mne a… No, podívala se pěkně, jak někdy 
holky dovedou.   
Řekl jsem, že zítra v osm. 
Zítra v osm jsem zvonil několik chvil a nic. Když jsem byl úlevně na odchodu 
v polovině schodů, dveře se otevřely. Ksicht, který se objevil, měl na hlavě každý 
vlas na jinou stranu a říkal mi to jasně, aniž použil slov: „S tímhle prašivým 
šedivcem mám něco konat v době, kdy jsem zvyklá spát?“ Ještě taky nebyla úplně 
dostrojena, tuším. Nestihla to, právě vstala.  
Ale já jsem cosi slíbil. Já vůl. 
V místnosti byl trochu binec, sešit, a knížka se zakroužkovanými příklady. Byla silná 
a nahoře měla napsáno Matematika. Zadání bylo, že zakroužkované příklady má 
spočítat a látku umět. Zakroužkovaná byla skoro celá knížka. K dispozici bylo do 
opravné zkoušky dnů deset, neuměla skoro nic, spíš nic, protože matikář byl prý 
blbec. Posléze jsem ještě zjistil, že když opravku udělá, postoupí do druháku, pak 
třeťáku, atd., až z ní bude malířka. Tohle všechno já mám ovlivnit. Na celoroční 
matiku máme deset dní. Zázraky se nedějí. 
Tužka, kterou začala do sešitu rýt první příklad, byla neořezaná, čísla nečitelná. 
Trpěl jsem. Ale řekl si, že mi to není zapotřebí, a použil jsem násilí. Slovní. 
Řekla (znechuceně): „Mami, nemáš ňákou propisku…, chce propisku.“ A tak jsme 
začali. Brrr. 
Dost záhy jsem pochopil, že je zvyklá vstávat po dvanácté, neumí násobilku, ani 
moc malou, sčítat jen trochu. O úpravě zlomků, řešení rovnic či „á plus bé to celé na 
druhou“ se nebudu šířit vůbec. 
Každý den téměř dvě hodiny. Ne školní, šedesátiminutové. Včetně soboty. Neděli 
jsem nám dopřál kvůli sobě.  
Nepochopil jsem se, nebyl jsem na to zvyklý, ale celá ta matika byla najednou 
záležitost mé osobní prestiže. 
Čtvrtý den, po skončení lekce, zavedl jsem řeč na malování a úžasně ožila. 
Požadoval jsem ukázku, tvrdě odmítla. Příště jsem požadavek zopakoval. Šla do 
pokoje, nedovedete si představit ten binec, nahlédl jsem, přinesla dva akvarely, 
jednu kresbu. To nebyl, panečku, výkres rozjívené holky. Schválně jsem provokoval 
dotazy, kritikou. Hájila se. A obhájila. Řekla, že má cosi po dědečkovi a hezky o 
něm mluvila.  
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Jednou najednou přišla učesaná. Úplně jiná holka. Pohledná osmnáctka. Po 
mamince. 
Chtěl jsem si ji při počítání prohlížet. Nešlo to, dělala chyby, musel jsem koukat do 
sešitu. Jedno pondělí po křížovém výslechu přiznala, že si uklidila pokoj. Řekl jsem 
kazatelsky, že dobře, že matematika potřebuje řád. 
Začal jsem si a jí trochu fandit. Jednou řekla větu: „Já si začínám věřit.“ Potřebovala 
trochu zpražit. Pověděl jsem, že si to povíme v pondělí. 
V pondělí byl den D. Slíbila, že zavolá, až bude po všem. Celý den nic. Už jsem 
přestal já věřit sobě.  
V pět, zrovna jel jsem z kopce na kole, zvonil v báglu mobil. Zabrzdit, opřít kolo, 
sundat bágl, vyhrabat mobil, zmáčknout zelené tlačítko. „Mám za dvě. Jediná z těch 
jedenácti, co opravku dělaly.“  
Klečel jsem na chodníku nad báglem, nevypnutej mobil v ruce a smál se a smál. 
 
*** 
 
Hapyend: 
Tu pěknou maminku viděl jsem za tři dny s pánem. Byl to takovej místní plejboj 
v tmavých brýlích. Měla na sobě ten svůj klobouček, co jí tak sluší.  
 
proChor 

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana 
Kubína  rozhodli jsme se již  sedmnáctým rokem udělit  
  

                                                                                                                                                

Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny 
navržené k  popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy 
zavzpomínají na to, co hezkého se v roce 2012 v kultuře na okrese událo, a přispějí 
k nominaci. Návrh na Štefana může provést každý, stačí uvést jméno a adresu 
nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a  adresu 
navrhovatele.  Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2012 na adresu koordinátora Štefanské 
komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, Jičín. E-mail: prochor.jc@tiscali.cz , tel. 493 
523 492. V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let 
činnosti), nebo o kulturní počin za rok 2012. 
    

Štefanská komise & Nadační fond Jičín město pohádky 
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Obec Ostroměř & Prochoroviny 

Jivínského Štefana 


