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Kafka – stupně šedi 
LIS se vypravil za mistrem Ščigolem do 
Železnice, protože Michail dokončil 
cyklus obrazů Franze Kafky. Vida, už 
první věta je nepřesná. Protože u malířů (i 
jiných koštýřů) není správné mluvit o 
DOKONČENÍ. Téma zůstává otevřené a 
nikdo neví, tím spíše malíř sám, co bude 
následovat. Dokončuje akorát smrt. A ani 
tady nejsem si jist. 
Na stěně visí 24 obrázků o rozměrech 40 x 
30. Visí těsně vedle sebe = mozaika. 
Nikoli chronologická podle životopisu. 
Volné nápady, kde inspirací byly deníky 
FK. Černobílé. Ani to není přesné. 
V termínu fotografických počítačových 
programů STUPNĚ ŠEDI. Prostě černá a 
bílá v  různých odstínech. Prostě nikoli 
pestrobarevné. I když pestrosti je tu 
mnoho. Malířské i námětové. Je správné 
často aplikované klišé: černá = záporná, 
bílá = kladná? A kolik odstínů je mezi 
nimi? Mistr řemesla malířského nabízí 
nám tu svůj výklad.  
Michail řekl, nechť si každý obraz vysvětlí 
po svém. Může tak činit i bez znalosti 
Kafky, jeho života i díla. Stejně většina z 
nás Kafku nezná, dodávám já. A přidávám, 
že některé vysvětlit se povedlo, některé při 
řeči jako příklad vysvětlil autor. Mnohé 
zůstaly nám dějově tajemné. Ale u kterých 
z nich je zážitek větší? Pochopitelný třeba 
je obrázek, jak si v tom člověčím zmatku 
úředníci úřadují (Kafka byl úředník), ale 
jeden človíček si tam dole, pod lavicí cosi 
píše. A kdo z těch lidiček tam je 
důležitější? Kdo teď a kdo z hlediska 
budoucnosti lidstva? 

 
Na jiném obrázku je chlapík s trčícím 
pinďourem. Vida, porno? Sprosťák malíř? 
Provokatér? Právě nedávno vedli jsme 
debatu o slušnosti. Leč – MŠ je slušný 
člověk, pinďour je tu funkční. To jen my 
jsme …, nu, nebudu se šířit. 
Vida, jak málo my známe z klasiky. Jak by 
si Kafka zasloužil vědět o něm něco víc. 
Protože pak bychom pochopili i stojícího 
pinďoura.  
 

Pan Auerbach a paní 

Broulová 
Akcí, které připomínají totalitní režim, 
bylo na jaře několik. V muzeu výstava 
Neztratit víru, pak přednáška Terezky 
Dubinové Co s těmi židy pořád máte. 
Karmelitánské knihkupectví pozvalo M. 
Doležala, který hovořil o Čihošti a faráři 
Toufarovi. A teď v  knihovně výstava 
Místa utrpení, spojená s  besedou 
s pamětníky. 
Knihovna už je na tom tak, že využívá i 
schodiště k tomu, aby se všechny její 
aktivity vešly. Panelů o koncentračních 
táborech je 28 a starších lidí, kteří se na 
vlastní kůži s totalitou setkali, mnoho. Paní 
Kozákové je 91 a je to stále příjemně se 
usmívající dáma. Zajisté ti lidé uvítali 
možnost se sejít. A bylo zřejmé, že chtěli i 
mnoho povědět, zejména přítomným 
studentům. Vždyť taky paní Čílová je 
právem chválila, jak pečlivě naslouchají.  
Takže ke slovu se dostal hlavně host 
z Prahy, Asaf Auerbach. Byl účastníkem 
Wintonova vlaku, který odvezl na začátku 
války české děti do Anglie a tím se jim 
většinou zachránil život. Skutečnost 
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známá, ale poutavý byl i vypravěč, který 
ve svých pětaosmdesáti jezdí k lidem a 
vypráví. Skvěle urovnaně, věcně, 
působivě. Máte pocit, že to, aby lidé 
nezapomínali, považuje za jeden 
z hlavních svých cílů. Však také studenti 
poslouchali. A to je ten druhý zážitek, 
takové setkání.   
Paní Doris Broulová pak ještě vyprávěla, 
jak prošla čtyřmi koncentračními tábory. 
Hrůzný detail: Když se jí Mengele na 
rampě zeptal, kolik je jí let, zalhala, že 
místo 13 řekla 29. Bylo to velké riziko, ale 
také záchrana.  
Zajímavé, jak Němci třídili Židy: političtí, 
vykladačí Písma a duchovní, emigranti, 
asociální, zločinci z  povolání a 
homosexuálové. 
 

Tolik čtení, 
a dneska i pokoukání, přináší zajímavé 
tiskoviny zvané Výroční zprávy. Mezi 
skvělé a už tuplovaně vyznamenané patří 
výročky Apropo. Oni ji vymýšlejí jako 
příběh, na kterém představí celoroční dění, 
včetně i vyúčtování. Umístění v celostátní 
soutěži přináší dobré jméno organizaci, 
tedy i Jičínu a pro organizaci i 
nezanedbatelnou částku finanční. 
Svérázná je výročka Lodžie. Protože pan 
kastelán je původním povoláním grafik, 
skvěle si s ní pohrál. Nad každou fotkou 
přemýšlel po stránce tvaru i umístění. 
Škoda, že výroba je tak nákladná, že se 
nemůže vydat ve větším množství. 
Z výročky jičínské KVČ vyplývá, že mají 
2653 čtenářů. Za knížky, časopisy a CD se 
ročně utratí 661 951 korun. Nejvíc  
půjčovanou knihou pro dospělé je L. Fukse 
Spalovač mrtvol. A pro děti? Ano, uhádli 
jste - Harry Potter. 
Jen malinko o dalším čtení: Horolezci mají 
většinou poutavé psaní o výstupech v 
horách, Sokolové i Skauti vydali ročenky 
ke svým výročím.  
Možná by nebylo od věci pěkné výročky 
někde vystavit. A mohly by se k tomu 
přidat ukázky novin a časopisů, které  tady 
vycházejí. Panečku, to by byla přehlídka. 

Kultura a peníze 
Václav Franc pořádá už 12 let celostátní 
literární soutěž Řehečská slepice. KVČ 
hostí slavnostní vyhlášení s programem, 
rodina napeče sladkosti. Najednou vidíme, 
že Jičíňáci i neliterární přicházejí na docela 
příjemné odpoledne. Tohle všechno bez 
grantů, nějaké sponzory si Václav sežene a 
oni se ani nemusí nikterak předvádět. 
Samozřejmě, že Řehečské kvarteto hraje 
zadara. A lidi zpívají s ním. Krásný 
příklad, že to jde i bez fňukání, že nejsou 
peníze.  
Ale ony jsou. Jičín povýšil částku pro 
granty na kulturu na rok 2013 na půl 
miliónu. A ještě je rezerva 200 000 na 
obtížně zařaditelné projekty. Takže stačí 
vyplnit jednostránkový grantový formulář 
žádosti a pak včas dodat vyúčtování. A 
trochu se starat. Pro letošek má grantová 
kulturní tabulka 57 položek. 
 

Jsem skřet 
Krátce, ale důkladně. Kastelán a režisér 
Jirka mi vysvětlil, že skřet není skřítek a že 
je zlej. To vím. A vysvětlil, jak se mám 
tvářit. To moc neumím.  
Jsme v kastelánském bytě v Lodžii, všude 
se válejí všelijaké kostýmy a Jirka nás do 
nich strojí. Tedy hlavně dívky. Mi jen 
řekne – proChore tohle, když si to oblíknu, 
tak se na mne podívá a řekne, že tohle ne. 
Chystáme Čarodění a jsme ve stádiu 
oblečení účastníků a focení „promofoto“, 
protože to se bude pak, ta fotka, virtuálně 
šířit internetem a to bude největší reklama. 
Prý si to Jirka našel  na internetu. Ale pro 
jistotu jsem do Bukvice zavezl plakát 
papírový. 
Pak přinesl Jirka tři zrcadla a začalo líčení. 
To jsem viděl poprvé, jak si to dívky 
užívají, akorát jsem nepochopil proč. Dost 
se u toho pitvořily a trvalo to půl hodiny a 
ještě to nebylo ono. Já jsem fotil a líčení 
mi pak trvalo tři minuty. Ale Jirka pak 
řekl: „Prochore, to nemyslíš vážně!“ Tak 
mne doličovali. 
Jirka se zamyslel, když si nás prohlížel, a 
řekl, že máme bílé ruce. Máme jít do 
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kotelny a tam je strčit do sudu s popelem. 
Ale do toho studeného, ne do toho, kde je 
ještě popel horký. Pro některé to řekl 
pozdě. Umění přináší oběti. 
Pak jsme se postavili do průjezdu, kde 
nejvíc táhne, a čekali až zajde slunce, jak 
to chtěl pan fotograf Martin. Protože 
mraky nepřicházely, Jirka se na nás pořád 
díval a zase řekl, že se na mne nemůže 
dívat, že košile je příliš bílá a ať ji sundám. 
Pak ji hodil do nejblátivější kaluže a tam 
s ní máchal. Vyždímal jenom trochu, a 
řekl, že teď si ji můžu oblíct. Ještě dívky 
měly oblečení příliš hnědé, tak se musely 
vyválet na takové hromadě v bílých 
kamínkách, co se dávají na hroby. Pak 
naštěstí mrak zakryl slunce, a my mohli 
fotit. V pauze ještě Jirka dívkám vysvětlil, 
že se mají tvářit mírně eroticky. Prý to 
znamená mírně pootevřít pusu. Chtěl jsem 
se na to podívat, ale nesměl jsem se 
pohnout, už jsem byl nainstalovanej. Pak 
zase neblejskal blesk. Tedy on blejskal. 
Vždycky, když se to zkoušelo. Naostro jen 
někdy.  Průvan byl větší. Atd. Pěkně jsme 
si to užívali.  
Renda udělal zázvorový čaj, pak byla 
polívka, pak pizza a při tom jsem pořád 
umýval nádobí, protože jsem se na to 
nemohl dívat. Pak jsme šli fotit do sklepa a 
tam konečně nefoukal vítr. Zato tam byla 
zima daleko větší. Domů jsem přijel v půl 
páté. Neodlíčený. 
Konečně vím, jak se dělá umění. 
 

Ze společnosti 
Prasklo 
V malé zasedačce bylo uprostřed stolu 
tlusté sklo. Mělo v průměru metr a tlusté 
sedm milimetrů. Najednou sklo prasklo a 
zasedacím lidem tou dírou padaly na zem 
propisky.  Nikdo neví proč. Jen já. Je to 
varování. Aby na jakémkoli zasedání se 
lidé nevykecávali a mluvili k věci. A že 
odvolávat místostarostu Hamáčka a 
radního Havla je blbost. Jsou to pracovití a 
slušní lidé.  
Potřeba sdělování 

Ano, trpí jí víc ženy. Prostě potřebují cosi 
sdělit. A už jim tak nezáleží na odezvě. 
Dokonce mám podezření, že jim ani moc 
nevadí, že je nikdo neposlouchá. Po valné 
hromadě Lodžie debatovala skupina 
účastnic na staroslavném náměstí ještě 
dlouho. Zajisté téma bylo důležité, to bývá 
vždycky. Jen není jasné, kam by policie 
účtovala rámusenku. Občanskému 
sdružení? 
Jedna spolupracovnice kvůli potřebě 
sdělnosti nejezdí na kole, protože cesta 
pěšky trvá déle a má na svá sdělení více 
času. Někdy, nenajde-li se adresát, sděluje 
sama sobě. Ne, není to samomluva bláznů. 
Je to neakustické. Vysloví nějaké sdělení 
sama sobě a pak si na něj odpovídá. Je to 
úsporné, nepotřebuje (a tím neobtěžuje) 
nikoho dalšího. 
Spolupráce organizací 
Požádali jsme JMP o zapůjčení látky jako 
ubrusů na stoly pro prvomájovou výstavu 
neziskovek. Odmítli, že nemají. A 
podepsali se „pohádkáři“. Jistě že mají, ve 
skladu je látky spousta. A že se autor 
nepravdivé emailové odpovědi ani 
nedokázal podepsat jménem? Že by neměl 
čisté svědomí?  
  

Kousky z deníku 
29 03 2013 Rozvážím noviny 
Zážitek. Úleva, že je hotovo a nemusím na 
nic myslet. Skoro. Těšil jsem se, že když je 
skoro duben, bude od sněhu a smekání 
pokoj. Kdo nejezdí na kole, nedovede si 
představit, co umí na cestách osm 
milimetrů sněhu. 
Občas s  někým prohodím. Slovo. 
Najednou si uvědomuji, kolik je mezi 
abonenty lidí přes osmdesát. Snažím se 
vyhýbat debatám, nic bych nerozvezl. 
Třeba se abonenti ptají, co jsou dlužni. Oni 
jistě nic. Nikdo nic. Vždyť mi přispívá 
radnice. Přepočteno na mzdu platí mi 1,8 
pracovní hodiny měsíčně. Děkuju uctivě. 
Ale k těm vícnežosmdesátníkům. Nějak se 
vetřela na tom rozvážecím kole otázka, jak 
jsme všichni smrtelní. Já, noviny, čtenáři. 
A zahnal jsem úvahu o tom, kdo dřív. 
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02 04 2013 Nálet 
Píšu, slyším ránu. Pátrám. Od mého okna 
odletěl pták. Holub, nebo hrdlička. Na 
okenním skle je otisk rozevřených křídel. 
Pěkné výtvarné dílo. Neumím vyfotit. 
Vzhledem k tomu, že odletěl, snad je pták 
v pořádku. Ale proč chtěl k nám? Asi 
počítač a na něm rozepsané noviny. Nojo, 
psal jsem o focení ptáků.  
Škoda, že ten otisk déšť smazal.  
08 04 2013 Kytka poučení 
Na odpočívadle schodiště je krásná 
červená kytka. Nevím, jak se jmenuje a ani 
to není přesně červená barva. Jen jsem ji 
otočil, aby se dívala na nás, když stoupáme 
po schodech, a my na ni. Po nějakém čase 
koukám, že kytka se zase dívá z okna 
k nám zády. Prostě je jí světlo milejší, než 
my, lidé. Zase nás ta příroda vyučuje. 
Jednak tu kytku vidí jen ti, kteří po 
schodech chodí pěšky, protože výtah má 
dveře na druhou stranu. Nu a o potřebnosti 
světla netřeba se šířit. Bez lidí, zvláště 
některých, kytka se klidně obejde. Bez 
sluníčka by zahynula. 
Há mi napověděla, že kytka se jmenuje 
klívie. Pozor, nikoli Lívie. Kytka, než by 
mluvila hloupě, tak radši mlčí.  
11 04 2013 Drby léčivé 
S některými lidmi, zvláště s  jednou paní, 
posíláme si občas ráno drby. Někdy i 
tvrdé. Existují, jako existuje tvrdé porno. 
Jsou do drby z Jičína a okolí a jdou napříč 
politickým spektrem. Netušili byste, jak to 
spraví náladu a způsobí trochu chuť do 
práce. 
17 04 2013 Vykladačka 
Jedna paní chodí po Jičíně a vykládá, kolik 
mám ve svých textech chyb. Příjemcové 
těch drbů mi to hned řeknou a hned se mi 
zlepší nálada a víc chutná pivo. Teď 
(05:43) ležím, civím a přemýšlím, jak to 
napsat. 
Tak: Íčka snad umím. Velká písmena 
trochu, čárky moc ne. Vůbec mi nezáleží 
na tom, jestli tečky jsou tři, nebo čtyři. 
Čím víc, tím líp. Občas mi počítač napíše 
nějaké nové slovo, třeba „umřelej“, nebo 
„skopec a dokopec“, to my cyklisti 
rozlišujeme.  

Jednou bude nějaký nový pan Oliva 
z Ústavu pro jazyk český psát odborné 
články a studenti psát diplomky o 
zvláštním jazyce. Bude se jmenovat 
prochorčeština. 
20 04 2013 Která je pravá ? 
Brigáda na dláždění cesty v Lodžii i na 
jiné práce. Přijela organizace Tamjdem, 
Kamarádi z Harcova, přišli jičínští Skauti, 
dva členové OS Lodžie a spousta dalších 
lidí. I dvě malé kudrnaté holčičky, ještě 
neškolní. Ta větší dožadovala se koštěte, 
že bude taky zametat schody. Řekli jsme 
jí, že vejde do chodby a vpravo jsou dveře 
a tam je koště. Zeptala se, která je pravá. 
Tak jsme ji ukázali její pravou ruku, ať ji 
sevře do pěsti a to že je pravá. Za chvilku 
přišla bez koštěte, ale obě ručičky sevřené.  
Vida. Některé rady nejsou moc účinné. A 
některé dohadování zbytečné. Někdo 
neumí, někdo nechce běh tohohle světa 
pochopit.   
21 04 2013 Zase větvení 
S  A zpracováváme malíře. České 
krajinářství v 19. a 20. století. Skvělé 
téma. Jasní ti Kosárci a Špálové. Ale taky 
místní, tedy Qido a Macková … . 
Listujeme internetem, je tam všechno. 
Jenomže… . Kosárek umřel v šestadvaceti. 
Krásný je ve Wiki jeho portrét. Za těmi 
romantickými krajinami představuje si 
člověk starého důstojného pána. A on 
mladík. Prucha zahynul v prvním roce 1. 
války v osmadvaceti. Hledáme na mapě  
samotu Županda v  Železných horách. 
Špálův kubismus a modrá barva. 
 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 
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Lhotákovy balony … . Tolik zajímavého je 
v té černé krabičce s klávesami. Ať hledám 
co hledám, vždycky se mi to větví 
k dalšímu a dalšímu zajímavému. 
 

Kačenka 
Na obrázku mi ukazuje strašilku. Hmyz, 
vypadá jako větvička, takže není v přírodě 
k rozeznání. Tvrdí, že ji měla na ruce. 
Kdy si nejvíc povídáme? Když trucuje po 
hádce s bratrem. To si někam zaleze, třeba 
pod stůl, že není k objevení. Schoulí se a 
prožívá si své naštvání na okolní svět. Po 
chvilce, když si sednu vedle ní na zem, 
změním téma, dostáváme se k rozhovoru o 
světě a životě v něm. Příjemná vzácná 
chvilka sblížení. 
Poučuje mne, jak jsou pro důchodce 
důležitá zvířata. A že když nechceme psa 
ani kočku, tak alespoň kanára. Že by nám 
nějakého sehnala. Nedejbože, ještě kanára. 
Přinesl jsem jí noviny s její povídkou. 
Nejdřív byla nedůvěřivá. Pak nám ji čte. 
Nečekal jsem až, že to bude tak prožívat. 
Vzpomínám na její větu, že ať se smířím 
s tím, že novinářkou nikdy nebude. Ale jí 
to nepřipomínám. Pak se zeptá, jestli si 
noviny může nechat. Řekl jsem, že je to 
její autorský výtisk. Kouká na mne. 
Pak se zeptá na honorář. Já vůl jsem ji 
kdysi mluvil o honorářích. Teď nedá 
pokoj. Připomíná mi to. Tak vysvětluju, že 
až provedeme v redakci vyúčtování čísla. 
Ninka je Kačky neteř. Má děsně velké oči 
a umí je používat. Všichni v rodině jsou 
z ní náležitě udělaní. Běžnou češtinou ještě 
kloudně nemluví, ale kdo ji sleduje 
pečlivě, porozumí přesně, co chce říct. 
Ještě donedávna koukala z kočáru z polohy 
vodorovné, tak jsme jezdili pod stromy, 
aby něco viděla. Teď sedí,  nejradši by 
stála, ale to ještě nesmí. Je na ní vidět, jak 
se raduje z toho pohledu do vodorovna. 
Úžasně vnímá všechno okolo, i když ještě 
neví, k čemu to je. Jistě se chce zeptat, ale 
to ještě neumí. Asi to je dobře, vždyť je to 
úžasný nápor, to poznání. Pomalu, ať si to 
užije. A my máme radost z její radosti.    

 

Lesní školka Ostružinka 
...pojďme společně zažít proměnu země    
v ročních obdobích a venkovských 
slavnostech    se  spoustou dobrodružství, 
která čekají na cestě k Ostružnu... 
Nabízíme nový směr předškolního 
prožitkového vzdělávání rodinného typu 
na principu života v souladu s přírodou. 
Rámcový vzdělávací program bude 
obohacen prvky intuitivní pedagogiky a 
pedagogického zaměření  akreditovaného 
programu MŠMT „Jdeme společně s 
láskou“. V konceptu programu je 
začleněna výuka angličtiny, hudební, 
pohybově - taneční a dramatická průprava 
a pravidelné aktivity na oživování 
slavností venkovského roku.     
Koncept lesní školky Ostružinky: Rodinná 
atmosféra bezpečí a přijetí  Život v 
souladu s přírodou  Rozvoj fyzické a 
psychické zdatnosti při zážitkových 
aktivitách  Podpora přirozeného vývoje 
osobnosti a tvůrčího potenciálu dítěte  
Rozvoj sociálních kompetencí  
Spontánní aktivní učení   Hrajeme a 
zpíváme si v angličtině každý den. 
Pracovní tým: Mgr. Jana Bosáková, Mgr. 
Martina Hanáčková, MgA. Zuzana 
Richterová, BcA. Ladislava Mařádková, 
Mgr. Šárka Bartošová, Jana Kracík, DiS., 
Bc. Vojtěch Drahoňovský. 
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA  na léto 2013 – 
Letní lesní školka Ostružinka jako 
příměstský tábor přijímá také děti na 
období prázdnin.    
Lesní školka Ostružinka, vedená pod o.s. 
Trinitatis Societas,  sídlí  v zázemí 
pronajaté ostruženské fary v rekreační 
oblasti krajiny Mariánské zahrady - 
Ostružno 1, 506 01 Jičín. Koordinátorka 
projektu Jana Bosáková – tel.: 720 261 
547, email: johanab@seznam.cz  
www.facebook.com/lesniskolkaostruzinka,  
www.lesniskolkaostruzinka.cz 
Rozhodnete-li se nás jakkoli podpořit – 
dobrovolnickou prací, sponzoringem, 
dárcovstvím či finančním příspěvkem na 
vybavení, budeme velice rádi. 
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KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ,      
www.ikarmel.cz, www.kna.cz/jicin 

KNIHKUPECTVÍ U sv. IGNÁCE,  
Chelčického 8, JIČÍN , 
E-mail: jicin@kna.cz ;  
Tel.: 493  721  967: 493  721  967 
Vám nabízí: 
KLÁŠTERNÍ PRODUKTY: bylinkové  
sirupy, vína, likéry… 
KVALITNÍ KNIHY pro děti,  
studenty i dospělé… 
SETKÁNÍ se zajímavými autory… 
Chcete se dozvědět včas o nových 
 knihách i akcích? 
Staňte se členy Bonusového 
 programu KNA, 
získáte ještě slevu 8-10% 
 na vše u nás. 
Přineste nám nebo pošlete  
vyplněnou přihlášku: 
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