
1 

 

 

 

Jarda Volf 
Byli dva. Pan doktor -  malíř, a syn. Pan 
doktor na to všechno kouká dnes shora, co 
si říká, možná dobře, že nevíme. Ale 
obrazů po něm zůstala spousta, spousta. 
Jarda - syn vytvořil tým: Starý, Ščigol, 
Heber. Ten rozdělil dílo výtvarné na 6 
hromádek, spíš hromad a v rodinné vile 
pod Čeřovkou obnovili Galerietu, která tu 
bývala už za Jardy otce: Jemen, Alžír, 
Tahiti, Evropské metropole, Český ráj a 
Jičín, Plastiky. Do šesti částí se rozdělilo 
dílo malíře. 
Na 31. května postavili velký stan, kdyby 
lilo, aby se všichni na vernisáži vešli. 
Nelilo. Vešli, i když návštěvníků mnoho. I 
těch, kteří na vernisážích obvykle 
nebývají. ODS měla tu zastoupení věru 
vysokoprocentní. Však také pozvánku 
rozesílala Komunikace s veřejností z  
radnice. To obvykle nebývá. Ale my jsme 
tu kvůli umění. 
Každopádně byl pan doktor plodný autor. 
Jeho služební i jiné cestování velmi mu 
napomáhalo. Krajinář. Příroda i města. 
Barevné tónování odlišuje zeměpisnou 
polohu. V umění nalézt si své místo 
pohledu byl pan malíř úžasný. I tam, kde 
už všechno „okoukáno“, našel další. Kdo 
by netoužil malovat naši krajinu znovu a 
znovu, pokaždé jinak. Chvílemi možná 
trochu pohled architekta. Trojrozměrná 
díla z přírodního materiálu (dřevo) jsou 
pro mnohé neznámá. Zato obrazy visí 
téměř v každé jičínské domácnosti, jak 
pravil kdosi. 
Že je vernisáž společenská událost, 
naplnilo se bohatě. Půvabné dívky v bílých  

 
halenkách stále nabízely: šampaňské, 
šunku. Jestli byly průsvitné, ty halenky, 
nestačil jsem si pro přemíru obrazů 
všimnout. Ale jsem si trochu různě 
popovídal. O tom, jak to vypadá 
s konkurzem na ředitele dvojky, jeden pán 
mne upozornil, že mám v novinách chyby. 
To vím, ale zas tak moc mi to nevadí, spíš 
se zaměřuji na obsah. Jeden pan výtvarník 
pomlouval druhého výtvarníka a to mne už 
nebavilo. 
Ale nejlíp jsem si popovídal s paní 
učitelkou Volfovou. Víc než dvacet let 
dělala korektorku v Jičínském deníku. 
Vlastně to začalo tím, že jsem se šel 
omluvit za mé chyby v článcích, které 
opravovala.  Prý nejsem nejhorší. To mne 
potěšilo. Pak jsme vzpomínali na 
šéfredaktory. Přes Sála dostali jsme se 
k Evě Veselé a tam naše paměť skončila. 
Obvyklé fňukání, jak je to špatné 
s češtinou v mediích, jsme utnuli. Ťukli 
jsme si na zdraví. 
 

V čem je Lodžie jiná 
Dostal jsem psaníčko a tam stálo: „Že se 
tam casto deji veci, pri kterych 
jsem nejstastnejsi, ze to vic nejde. Dnes 
tomu bylo zase. … Ja jsem za Lodzii a co 
se v ni deje moc rada. mnohe akce me 
promlouvaji ze srdce a tak je uzasne, ze co 
nedokazu vyjadrit ja, udela za mne nekdo 
jiny. tak to treba bylo pri slavnosti stromu. 
jak rada bych neco takoveho rekla detem 
a jak presne po mem to udelali, aniz by se 
me kdokoli zeptal :-))))“ 
A jiné psaní, o Dětském dnu 
kloboukovém, taky od pěkné holky: „Já 
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teda rýmu mám, ale já už byla načatá před 
akcí, to mi ovšem radost z akce nezkalí. Já 
myslím, že se vše přes nepřízeň počasí 
vydařilo. Navíc pro mě bonus ten, že 
Stázinka má teď zvýšený zájem o klasické 
pohádky a taky se každého ptá, jestli je 
starej nebo mladej a co vše si plete. Modrá 
Karkulka se jí tedy zasekla do vědomí.  
Bylo docela vtipné si projít domácnost s 
pohádkovýma očima, to pak zjistíte, kolik 
toho doma vlastně máte....“ . 
Dvě reakce od návštěvníků a 
spolupracovníků, abych pořád nevymýšlel 
já. Taky to neumím tak pěkně povědět. 
Jirka používá výraz kulturní imaginárium. 
Slovník vysvětluje: „vymyšlený, 
pomyslný, neskutečný, zdánlivý“. Nebo, 
dodávám, na pomezí reality a snů. 
Vstupujeme do trochu jiného světa, který 
nás vede k pozastavení, zamyšlení, 
zklidnění. Pěkně to ukázal Kuba, který učil 
děti o ztišení, zpomalení. Vyšli v řadě – 
jen dělali zpomalené kroky. Došli na 
terasu a tam je rozpustil. Nebo vernisáž 
skupiny Peří. Krásné dětské obrazy a jiné 
věci, pěkně instalované, na stěnách i 
stropě. Návštěvníci seděli nebo leželi na 
polštářích a tiše vnímali. Téměř žádná 
slova, jen obdiv … . 
V pohádkovém světě četly se jen vlastní 
výrobky – pohádky. Děti, rodiče, leželi 
spolu na postýlkách a postupně usínali. 
Každá další pohádka byla tišší a tišší. Za 
splnění úkolů v dílnách je odměnou vlastní 
výrobek (panenka, klobouk, tulipán) a 
vstup do kouzelného imaginária (stínové 
divadlo, projekce, světelné efekty, hudba).  
Lodžie nepřináší jen program pro program. 
Pomáhá i k objevování dalších světů, pro 
mnohé neznámých. Pro děti i dospělé.  
 
 

Věrozvěst 
Host Karmelitánského knihkupectví, 
Oldřich Selucký, na své přednášce ve 
středu 5. června mluvil hlavně o 
Konstantinovi = Cyrilovi, kterému 
přezdívali Filozof. I proto, že jsou známé 
jeho polemiky, ve kterých vítězil dík svým 

znalostem a schopností vést diskuzi. Prostě 
dokázal druhou stranu „ukecat“, což je 
míněno v nejlepším slova smyslu. Ano, už 
tenkrát, bylo to v devátém století, dokázal 
vítězit silou slova. Tak se dalo předejít i 
řešení vojenskému. I jinému drastickému. 
Úžasný příběh, reprezentovaný pojmy jako 
Johanes Gramatikos, Samara, Chazarové, 
ostatky sv. Klimenta na Krymu … . 
Posluchači pana Seluckého chce se zvědět 
víc. Listuje internetem, slovníky, zjišťuje, 
jak to bylo se Slovany v Řecku, pátrá po 
jeho knize  Strážce ohně… . A pak 
objevuje fintu autora: já vám jen napovím, 
otevřu problém a studujte, bádejte si sami.  
Há už objednala poznávací zájezd do 
Řecka. 
 
 

Dora 
Takhle vypadala, když jí bylo sedmdesát. 
Tedy, co se týká oblečení. Asi i 
přemýšlení. Bilancování. Právě tohle je 
umění divadla. Nemyslím přesně 
vystihnout realitu, ale zachytit atmosféru. 
Myšlenku. Podstatu. Osmáci z jedné 
jičínské školy, lidé z PDZ, knihovnice a 
nás ostatních nemnoho. Sledujeme, dost 
pečlivě, se zaujetím monodrama Mileny 
Štráfeldové Osamělé večery Dory N. 
Konalo se ve čtvrtek 6. června v Knihovně 
Václava Čtvrtka. A šlo o monolog dcery 
Boženy Němcové. Která byla industriální 
učitelkou v Jičíně. Vladimír Úlehla napsal 
o ní pěknou knížku. 
Autorka sedí vedle, představení pečlivě 
sleduje. A Dora? Pětadvacetiletá herečka 
Marta Sovová má na sobě černé šaty, bílou 
zástěru a úžasný účes, jaký se tenkrát nosil 
a který neumím pojmenovat. Vede si řeči 
vzpomínací, hrabe si v dopisech a čte 
z nich. Slavná česká spisovatelka BN 
nevychází z toho příliš lichotivě.  
Po představení přišla herečka k nám a 
povídáme si. Při tom rozčesává ten úžasný 
účes a Dora z poloviny devatenáctého 
století mění se pěknou českou současnou 
holku. Vypráví, jak si cení, že může 
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v tomhle útlém hereckém věku hrát 
monodrama. 
A my, diváci? Budeme si doma probírat, 
jak všechna sláva … . Dora vyprávěla, a 
dopisy to doložila, že slavná spisovatelka 
měla i druhou tvář, než kterou známe my, 
staří, ze školy. Nejde jen o milence, ale o 
vztah kupříkladu právě k ní. Ne moc pěkné 
ženské.  
Škoda, že jsme si s paní autorkou moc 
nepopovídali o rozhlasu, kde ona je doma. 
Že jsem jí nestačil říct, kolik podnětů 
přináší slovo bez obrazu, protože jde do 
hloubky. Jak úžasné jsou Osudy v půl 
dvanácté na Vltavě. Například, jak tam pan 
profesor Vedral mluvil o rozhlasových 
hrách a o divadle. Jak ukázal mnoho 
dalších pohledů na tahle media, která 
člověku v běžném života spěchu 
nedocházejí. 
Podobně, jako monodrama o Doře a 
Boženě Němcové přináší mnoho myšlenek 
a i otázek.    
  
   
 

Kula 
Těším se na divadlo Kula. Sleduju je od 
začátku. Dobře se o nich píše a rád to 
dělám. Nejen proto, že jde o „divadlo 
herců s postižením“. Fascinují mne režijní 
i jiné nápady. To nasazení. Ta parta. Taky 
mám radost, že představení RELAXIO 
piaKULA koná se právě v Lodžii. Už šestá 
jejich inscenace. Tuším, že premiéra. Víc 
nevím. Asi ani vědět nemám, nemusím. 
Přijdu dříve, abych něco nafotil. V tom 
stavu herců před představením bývá často 
víc, než pak při divadle samotném. 
Uvnitř Lodžie obvyklý šrumec, jaký bývá, 
než se začne. Doličování, nervozita, 
poslední pokyny … . Zdravím se 
s některými herci, za ta léta se známe. 
Z divadla, z Apropa. Je to ono. 
Bum. Jsem odejit. Nerezervoval jsem si 
místo předem. Na pozvánce to bylo 
napsáno. Bylo. 
Snažím se vysvětlit, že jsem novinář, o 
divadle jsem mnohokrát psal, fotil. 

Novinář by mohl mít jisté výsady. Ne jako 
VIP, ale z důvodu jeho práce. Marně. 
Nasírám se, odcházím.  
Jirka mi opakuje, že to na pozvánce bylo 
červeně. Pak si povídáme o Lodžii, o 
dalších akcích. Oknem pozoruju, jak chodí 
lidi do divadla. Asi většinou příbuzní 
herců. Nojo. 
Ještě v lipách mne to nepřešlo. Objevují se 
až další vzpomínky, kdy jsem byl už 
vykázán. Jednou na jakémsi sezení 
okresních hygieniků, kam neměli novináři 
přístup. Pak z tiskovky za starosty Puše. 
Tenkrát jsem „hrdinně“ neodešel. 
Na konci lip, jel jsem pomalu, došlo mi, že 
ten vůl jsem i trochu já.  

 

K2K 
Někdejší studentská aktivita jmenovala se 
K1K a znamenala kolej v jednom kole = 
velkou řadu všelijakých kulturních aktivit 
hlavně v letech 1999-2002. A teď chce 
proVIZE znovu kolej oživit, když se to 
nepodařilo zástupcům lidu. Začali 15. 
června Dnem otevřených dveří. Proto ta 
dvojka v názvu. 
Pozvali skauty, Kamarády a další. Udělali 
ČASOVOU OSU dění v koleji. Byla řeč o 
známých projektech, o zmíněné novodobé 
historii. Na popovídání o možné 
budoucnosti přišlo besedovat i 7 
zastupitelů. Pak bylo studentské divadlo a 
kapely. Lidé přišli, ne moc, a mnoho 
zajímavého viděli i slyšeli.  
Byli to zejména studenti, přesněji většinou 
studentky, kdo Den připravil. Občanská 
společnost jičínská opět ukázala, že 
existuje, že se stará, že koná. Ale hlavně – 
není ji lhostejné, co se v městě děje. 
Nevadí tolik, že byly i nedostatky, třeba 
v propagaci.  Důležitá je aktivita. 
Potěšitelný pohled, jak studentky a 
studenti makali v přípravě a v sobotu celý 
den. 
 

Kousky z deníku 
28  05 2013 Rozvážím 
Nachystám si čísla do kapsy u vesty. 
Najednou zjišťuju, že tam nejsou. Vzal je 
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vítr. Vracím se. Nevím, jestli jsem sebral 
všechny. Prochoroviny se rozletěly do 
světa. 
S panem hoteliérem žehráme na zimu. 
Říkám: „Studený máj – v stodole ráj.“ Pak 
se zeptám, jestli má stodolu. Nemá. My, co 
nemáme stodolu, nemůžeme ráj na zemi 
asi moc čekat. 
Nějaké třešně snad budou, zjišťuju. Krásná 
mlha na Velišském hřbetu. I tak v čůracím 
místě opět příjemný výhled na severní 
panoráma. V louce červené auto. Co tam 
dělá? „Bohajeho oni tu jebů,“ dá se použít 
věta majora Terazky. Ano, i v mlze lze. 
 
01 06 2013 Provádím 
Lodžie žije, i když se nic nekoná. Přijede 
Terezka, dělá z listů kytky, jaké umí jen 
ona. Renda si z Paky přiveze svůj 
dramaťák. Holky a jeden kluk. Pořád se 
hihňají, i při čaji. Pak Renda bere svůj 
akordeon a jdou do Teatronu zkoušet. 
Najednou ti hihňáči docela pilně pracují. 
Lidi většinou chodí v malých skupinách. 
Po dvou, po čtyřech. Fajnšmekři. Žádnej 
Karlštejn. Povídáme si. Ptají se. Zajímá je 
i novodobá historie dění v Lodžii a okolí. 
Ještě můžu ukázat velikého havrana 
z Čarodění, který poletoval po Lodžii a na 
něm seděl Renda. Žasnou. Napadá mne, 
jak se sem ta minulost vrací. U obrázku 
hvězdáře a vynálezce Galilea si 
uvědomuju, že vynálezce tu máme. Co 
všechno dovede udělat Patrik s ostatními, 
to je úžasné. Najednou zjišťuji, že 
povídáme hodinu. Děkují. I za to, jak 
Lodžie žije dnes.  
Manželé si zatočí klikou, aby si 
předpověděli budoucnost. Šipka se 
zastavuje u domečku. Pán se usmívá: 
“Předpověď je pravdivá, kupujeme zámek 
v jižních Čechách.“ Povídáme si o 
moderních expozicích. Co je potřeba 
udělat, aby lidi do zámku chodili a nebyly 
to jen Dětenice.   
 

 
 

Povídání o Kačence (a 
Nině) 
Kačka napsala v osmi letech svou 
první pohádku. Byla pozvána na čtení 
pohádek do Lodžie, kde bylo 
podmínkou, že každý může číst jen 
takovou pohádku, kterou si sám 
napíše. Kača nečetla, protože 
nechtěla. A nechtěla, protože se 
nerada předvádí veřejně. Zdali je to 
dobře, o tom jindy. A tak jsem četl její 
pohádku já a přinesl ukázat její fotku. 
Pak jsem jí to vypravoval. 
Nina přijela na zahradu a jedla tam 
sedmikrásky. V jejím věku si lidi 
myslejí, že jíst se může všechno. Což 
je pravda jenom trochu. Pro 
sedmikrásky si Ninka musí dolézt, 
protože podle tabulek v jejím věku 
chodit ještě nesmí. Jenomže ona to 
neví, protože si ty tabulky neumí ani 
přečíst. Ostatně si myslím, že je 
taková palice, že by je stejně 
nerespektovala. A tak si za svými 
sedmikráskami leze plížením plazením 
a chvílemi se pokouší i lezení po 
čtyřech. My se na ni s potěšením 
díváme, jak ty nožičky zkouší dávat 
pod tělo a jak jí to nejde. Prostě si na 
to musí přijít sama, stejně by nám 
nerozuměla. Akorát, když uloví 
sedmikrásku a chce sníst, tak jí to 
rozmlouváme násilím. 
   
 

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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Jak jsem se (ne)stal investigativcem. 
 
Už jsem byl téměř usnutý, když zazvonil telefon z Prahy. U nás v provincii 
máme k pražským telefonům stále respekt a tak jsem se téměř probudil. 
Ozvala se redakce renomovaného časopisu. Známý mého známého 
požádal mne o spolupráci. Protože jsem byl probuzený jen téměř a pochopil 
jsem, že známý známého je renomovaný, neodmítl jsem a vzápětí usnul.  
Ráno byla v emailu z Prahy příloha a v ní byly nadpisy jako: „Nejhorší 
dozorci třetího oddělení, pravděpodobně mají na svědomí vraždy vězňů.“ 
Druhý nadpis mluvil o mužích, kteří intenzivně tloukli vězně. Pod každým 
nadpisem byla jména. Sranda skončila. Probudil jsem se náležitě. Můj úkol 
spočíval v tom, že pomůžu dohledat některé dozorce, aby známý známého 
získal podklady pro obsáhlejší článek o tom, jaké byly poměry ve věznici 
v době socialistické spravedlnosti. Řekl jsem si, že jsem vůl, že tohle 
neumím. Na seznamu byla některá jména, která jsem znal. 
Vypravil jsem se do nedaleké obce. Dvě známé tu bydlící požádal jsem o 
spolupráci. Pak čekal marně a neodvážil se urgovat. Znovu do té obce, 
rovnou za člověkem, o kterém jsem věděl, že v  krimu pracoval. Hezky 
upravený baráček, vzorně ošetřovaná zahrada, trochu bříško, to my starci 
míváme. Povídáme si na dvorku, okolo prochází jeho rodina, včetně malého 
dítěte. 
Ano, byl ve vedení věznice asi do devadesátého. Chápe, že musel odejít. 
„Uhl tady obcházel a dával jim papíry na žalobu. Byl taky soud, ale nikomu 
nic nedokázali.“ Pak se rozpovídal, že tady byl ve vsi po čtyři volební období 
starostou. „Schválně jsem se napsal až na konec kandidátky, ale lidi mne 
vybrali.“ Bylo zřejmé, jak cítí potřebu se obhájit. Mluvil o svých dětech. Jak je 
dobře vychoval, jaká mají dobrá zaměstnání. Jména bachařů buď přímo 
odmítal, nebo mlžil. Když jsem jmenoval známé valdické vězně jako Magora, 
Gruntoráda, vylíčil je jako problémové. Nikomu se prý nechtělo dělat. Na 
přímou otázku: „To víte, že nějaká facka padla. Ale bylo to oboustranné.“ 
A jel jsem domů. Po cestě přemýšlel jsem o oboustrannosti mezi mukly a 
bachaři. 
Moje cesty po Jičíně moc k ničemu nevedly. Některá jména jsem 
identifikoval, ale dozvěděl jsem se jen, co dělají nyní. Nebo vyprávění 
z druhé ruky, jak se X zavíral s vězni do cely a mlátil je tak dlouho, až prosili 
o slitování. Pan X byl spolupracovníkem v továrně toho, kdo mi vyprávěl. 
Jedno jméno pána, který prý bydlí za tratí, jsem pracně našel. Ale ten člověk 
podle sousedů nikdy v  krimu nepracoval. Z Prahy měl jsem jméno Y. 
Nebudu povídat, kde jsem sehnal všechny adresy lidí toho jména a 
odpovídajícího věku. To vypadalo nadějně. Jezdil jsem po Jičíně. Snažil se 
nenápadně pátrat u sousedů. Neumím nenápadnost. Stejně nic. Ani jeden 
z nich nebyl dozorcem. 
Jen jsem poznal, že je v Jičíně dům, ve kterým bydlí dozorci. Bývalí i 
současní. Podobně s policisty, tedy příslušníky SNB. I StB. Jednoho 
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současného jsem navštívil. Pověděli jsme si dvě věty. V té druhé mne on 
odkázal na tiskovou mluvčí. Drží při sobě. Bývalí i současní. I navzájem. 
Delší rozhovor byl se zahrádkovým sousedem, který v krimu pracuje, nebo 
donedávna ve vedení pracoval. Mluvil o své práci, trochu se vytahoval. 
Chvilku mluvil, pak, když viděl, že si dělám poznámky, zarazil. Zase jsem se 
dozvěděl, co ti lidé dělají teď. Ale bližšího nic. Moc to neumím, tu 
investigativu. 
Jen jedno jméno bylo jasné. Z té první kategorie největších surovců. 
Zahradník. Člověk přes kytky. A zeleň vůbec. Tady jsem dostal úkol nejtěžší. 
Fotku. Tak to jsem měl žaludek až v krku, nebo jak se to říká. Špionážní 
techniku nevlastním. Jediné řešení – interview o zeleni. Fotka bude pak 
záležet na mé fantazii. Brrr. O kytkách jsem nikdy nepsal.  
Aby se má muka prodloužila, přeložil rozhovor o den dozadu. Tak jsem ráno 
za ním vyjel. Asi jsem dobrej. Asi pravý důvod mé návštěvy nepoznal. 
Povídali jsme si docela normálně. Snažil jsem se, aby mi něco ukazoval na 
mapě a připravil jsem si svůj nešpionážní Canon. Nepotřeboval mapu. Svůj 
rajon má v hlavě. Ale nějak jsem fotil. Snad 4 fotky jsou použitelné. I když se 
při focení upejpal, jako slečna. 
Hned při prvním spatřením jsem si dovedl živě představit, jak bije. Drsný 
výraz obličeje. Vůbec se nehodil k maceškám a ledovkám, o kterých mi 
vyprávěl. A já? Moc mne ty kytky v jeho podání nezajímaly. Přesto jsem 
musel jevit zájem a hledat důvod k focení. 
Napadlo mne, zda by nebylo zajímavé, poslat fotky anonymně známé 
psycholožce a ptát se, jestli nechce toho člověka charakterizovat. Chtěla. 
Napsala: „… aha, nechávala jsem si čas, že si to rozmyslím a pak jsem 
zapomněla.  … Nooo, zdál se mi, že na jednu stranu je takový suverén, na 
druhou stranu jsem měla pocit, z fotky, že se bojí, že něco o něm víte nebo 
zjistíte. Jak na vás pokukoval. Měl v sobě i strach.  No a taky se mi zdál 
sexuálně úchylnej. Ale nevím jak. Podpis.“ 
Poučné. Začínám si vážit psychologů. Vyjádření posílám do redakce. Tím 
akce končí. Přinesla mnoho zajímavého. 
Většina lidí, se kterými jsem se setkal, odešla z věznice na začátku 
devadesátých let. Většina nedobrovolně. Jen nemnozí z nich zůstali. Ti 
odešlí našli si civilní zaměstnání. Snažím se vybavit si jejich nástup tam. Jak 
byli přijati kolegy? Co si o nich mysleli? Dali jim něco najevo? Teď už mají 
jen výrazy: „Dobré, normálka … .“  
Jedno zůstává. Soudržnost těch bezcharakterních a těch 
méněbezcharakterních: „Já vám nic neřeknu. Ptejte se tiskové mluvčí.“ 
Ti lidé mají své rodiny, milují svá vnoučata. Mají svá povolání, nebo nemalý 
důchod. Zabývají se i třeba květinami. Mluví o ledovkách, maceškách, 
používají milá jména těch kytiček. Co pro ně znamená minulost? 
Vzpomínají? Hodnotí? 
A hlavně – jak by se pánové zachovali, kdyby se situace opakovala? To ale 
záleží na nás.                                                              (čti Respekt 15/2013) 

literární      PROCHOROVINY     příloha 


