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Marek Orko 
Čekal jsem vichrem ošlehaného sportovce 
ve větrovce s batohem na zádech. Přijel 
kravatář. Ale jen vzhledem. Marek Orko 
Vácha je cestovatel, molekulární biolog, 
spisovatel, vědec, vysokoškolský učitel a 
taky obyčejný farář. Moudrý člověk, který 
tu modrost čerpal i u Pavlíčka 
v Antarktidě, v trapistickém klášteře ve 
Francii a z knih, zejména z té jedné, 
hlavní. Z Bible. 
O Bibli, ale i o jiných moudrech 
šestadvacátého září v jičínském Porotním 
sále hovořil. Poslouchalo ho 140 lidí a 
taky s ním diskutovalo. Proč tolik? Jistě, 
jméno. Pan farář umí promluvit poutavě. 
Hlásí se ke svému skautství. Odtud Orko. 
Jeho knížky se dobře čtou. I proto, že 
nejsou vědecké, že je v nich ona skautská 
lesní moudrost. I proto, že nekáže. Jen 
problémy otvírá, poví svůj názor, ale vyber 
si, čtenáři. Tak mluvil i v Poroťáku. 
A ještě jedno proč. Jičíňáky i přespolní 
problém duchovna zajímá. Věřící i 
nevěřící. Možná, že právě tady je určitá 
naděje, jak se dostat z blbé nálady. 
Bohunka, knihkupka od Karmelitánů (na 
JZ rohu náměstí), dobře dělá, že takovéhle 
lidi do Jičína zve.    

 

Vyprávění 
Už deset roků pořádá se v knihovně 
přehlídka vypravěčů. Schválně nepíšu 
soutěž, protože o pořadí a ceny tu vůbec 
nejde. Alena před těmi deseti léty pozvala 
děti, ať vyprávějí. To, co si vymyslely, to,  
co si načetly. Tenkrát ještě možná 
s papírkem.  
Teď už každý nazpaměť. Buď svůj příběh, 
nebo Nepila, Žáčka, i Nezvala. 
V tom je první plus. Ve výběru autorů. 
Tyhle děti čtou. A čtou kvalitu. Ale i děti, 
které si připravily svůj příběh, ukázaly, jak 
a čím žijí. Do svých vyprávění řadily 
motiv přátelství, jeho potřebu. Rodinu. 
Upíraly se ke krajině, ve které žijí. Často 
jsou hrdiny zvířátka. Děti předvedly 
fantazii. Však i ta se rozvíjí četbou. 
Pravda, některé tu inspiraci braly 
z televize. Ale to není závada, pokud 
vyznávají i jiný svět, než televizní. 
Bylo zajímavé pozorovat, jak kluci a holky 
- těch bylo víc, svá vystoupení prožívali. 
Tréma, nervozita, někdy z toho plynoucí 
výpadek paměti. Tohle všechno patří 
k životu. Mnohé se dá takovými 
přehlídkami vytrénovat. I proto je dění 
nazvané Čteme všichni, vypráví jen někdo 
v KVČ v Jičíně chvályhodné.    
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Jivínský Štefan, 
ocenění za pozoruhodný kulturní počin na okrese Jičín, vstupuje do 
osmnáctého ročníku. Nominace může do konce roku 2013 posílat každý a to 
na adresu jivinskystefan@seznam.cz. Stačí uvést jméno a adresu 
nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno 
a adresu navrhovatele. V nominaci je třeba napsat, zda se jedná o 
dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti), nebo kulturní počin za rok 
2013. 
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Zase ten Genius Loci 
Dostaly se mi tři odezvy na divadelní 
festival Malá inventura v Lodžii: 
A, Já jsem najednou zjistila, že mi tečou 
slzy. 
B, Můj přítel, který je jinak velmi 
hovorný, cestou domů z představení ani 
nepromluvil. 
C, Když jsem přišla do koupelny, syn 
řádil. Všude mýdlová pěna, on namydlený 
a ve vaně řádil. Zvuky, pohyby. Okamžitě 
se mi vybavilo sobotní divadlo Koupelny. 
Ale on na tom představení nebyl. 
 

 
Ekumena a muzika 
Davidovi se nedaří. Už deset roků pořádá 
ekumenický festival, ale teď je tak, že lidi 
nechodějí. Nepřišli ani na přednášku o 
Cyrilovi a Metodějovi. Rozebíráme 
příčiny. Jen nedostatek propagace? D. se 
utěšuje, že na koncert byzantské a 
slovanské hudby lidi přijdou.  
Tak se jdeme podívat na zkoušku sboru 
Fillokalia. V tom je totiž ta úžasnost, že 
Davidové, Pavlové, Vydrové, Bohunky a 
další zvou do Jičína zajímavé lidi. Jak to 
říct jaké? Takové, které většinou 
nevystupují na Nově. Takové, kteří 
neberou honorář mnohadesetitisícový. 
Takové, kteří by asi vystupovali i bez 
honoráře. … . Moudré, nadšené. Kteří 
strhávají a pak, když jdete z jejich 
vystoupení, nějak vám dojde řeč. 
Filokallia = 5 děvčat různých výšek 
(tělesných i muzikálních), délky vlasů, asi 
i věku. Dva pánové v tmavých oblecích. A 
pan sbormistr Marios (to je křestní). M je 
usměvavý Řek. Skladatel, učitel, dirigent. 
S tím úsměvem se na mne podíval a pravil, 
že to je tak dobrý sbor, že on nemusí nic 
ani říkat. Ale říkal. Ty holky měly tužtičky 
a pečlivě si to psaly. Tak se dělá muzika 
stará … nechytejte mne za slovo. Stará 
tisíc let. Ony na úvod jednotlivě 
pochodovaly pomalu okolo Poroťáku a 
rozezvučely ho. Každá  jinak, ale slil se ten 
zvuk do úžasného akordu. Atd. 

Pan doktor Marios měl ladičku. Takovou 
tu kovovou, tvaru ypsilon. Vždycky s ní 
malilinko ťuknul, dal k uchu. Aby muzika 
byla perfektní. Byla. Radost pohledět a 
poslyšet.  
Zkouška někdy je větší zážitek, než 
vystoupení samo. A to jsem ještě ty holky 
neviděl v kostýmech. Jistě jim slušely.    
 

Zvonice a zvoník 
Aby bylo možné předvést, jak se 
kvalifikovaně zvoní, přijel do Češova 
v sobotu 28. srpna pan Jiří Malecký až 
z Mělníka. Byla to veliká sláva, protože 
zvoničce je 150 let. Pan Jiří je Zvoník 
s velkým Z, o zvonech mnoho ví, taky 
proto, že zvoní už 13 roků. A ohradil se, 
zvonění není řemeslo. Jeho řemeslo je 
například řemeslo hodinářské. Zvonění je 
ekumenické, zvoníci nerozlišují církve. A 
přiznal,  že nejtěžší není umění správně 
rozhoupat zvon, ale v neděli ráno vstávat. 
Umíráček míval svá pravidla. Ze zvonění 
se poznalo, zda odešel muž nebo žena. 
Kolik měl let. A pak teprve nastalo to 
pravidelné klinkání. Nebylo vždycky 
stejně dlouhé. Záleželo na tom, zda 
nebožtík byl ze statku nebo chudý člověk. 
Tak bylo možno do taktu říkat: pole – 
louky – lán, nebo jen šup tam s ním.     
 

Ze společnosti 
- Potkávám Oldu Suchoradského. 
Poznávám už z dálky, podle toho, jak 
kulhá. Líčí, proč se stěhuje do HK, jak se 
tam o něj budou děti starat. A vypráví, jak 
se s ním loučili Kopidleňáci. I toho 
nejskromnějšího člověka těší zájem okolí.  
Bude tu na Jičínsku chybět. Jeho články, 
včelařský kroužek, šachy … . Kronika, 
knihovna. Mnohé věci se ženou. Ze svého 
Mlýnce jezdil po všech důležitých 
výstavách a pak o tom zasvěceně psal. Tak 
teď převeze některé aktivity do Hradce. 
Pak na Husovce mluví zasvěceně o Ilonině 
(Pluhařové) knížce Země bledulek. 
(www.ilona-pluharova-
silenka.webnode.cz). Tam u trafiky slyším 
z jeho úst zasvěcenou recenzi. I když jde o 
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oddělení hodně nemocných dětí, není 
knížka ufňukaná. Ilona se potřebovala 
vypořádat s určitou dobou svého života, 
kdy pracovala jako zdravotní sestra. I o 
tom je literatura. 
Příjemné, povzbuzující setkání. Na 
takových lidech stojí naše společnost. 
Jsem rád, že i on je držitelem Jivínského 
Štefana. 
- Terezka poslala mi článek z 
http://www.galerie-
ne.cz/profily/detail/id/87/josef-kordik-
kdyz-jeden-podpis-rekne-jasne-ne. Je tu 
řeč o železnickém faráři Josefu 
Kordíkovi.  Otec Josef patří ke kulturním 
lidem. Místo dlouhého kázání přinese 
lidem ukázat a doporučí knížky. Co my 
víme o jeho minulosti? O tom, jak vypadá 
neokázalé hrdinství. Článek to poví. 
Přidám příběh z jeho padesátin, kde 
„řízkový seznam“ obsahoval na 50 jmen. 
Přijel i disident Václav Benda. Pan farář 
prohodil: „S Vaškem jsem se jen 
pozdravil. Kdybych s ním mluvil déle, 
hned bysme se pohádali.“ 
 

Kousky z deníku 
 
25 05 2013 Provádím v Lodžii studenty 
Dvě třídy pražského gymnázia. Přihlásil 
jsem se, abych si ověřil, jak berou Lodžii 
devatenáctiletí. Většinou poslouchají, ptají 
se. Zajímá je novodobá historie. Dění 
v Lodžii. Možná víc, než minulost. 
Obvyklá otázka – kdy to dostavíte, 
upravíte. Odpovídám, že máme za sto 
zimák, za sto plovárnu s tou zakroucenou 
rourou. Na víc není. A zdali je vůle? 
Ale – a to už jen pro nás. Vlastně tak úplně 
nejen. Nemá stavba v tomhle stavu svůj 
půvab? Nebo chceme Karlštejn 
s papučemi, kterými návštěvníci leští 
parkety? Mám pocit, že mne ta Lodžie 
takhle víc provokuje. Možná, že ani 
nejsem sám. 
Paní profesorka napsala: 
Prohlídka byla bezvadná, studenti z toho 
mají zážitek. Vyprávěl jste nám 
s nadšením a obrovským zápalem, což se 

mi moc líbilo. Studenti aspoň pochopili, 
jak to tam žije. Určitě v tom pokračujte.  
V Lodžii už jsme byli na prohlídce loni, to 
nás prováděl taky výborný průvodce, 
takový mladý muž.  
 
 
04 10 2013 Milá společnost 
u gulášové polévky a Kozla či Prazdroje. 
Převážně dámská. Povídáme si o tom, kde 
nás napadají nápady. Většina přiznává se, 
že v koupelně. Ve vaně, ve sprše. Tak teď 
už chápu. Já se moc nemeju (ztráta času), 
proto ty nápady chybějí. 
 
07 10 2013 Musíme si pomáhat 
Jarchovský, Hřebejk. Hrají Dušek, Polívka 
a další. Nabízí na internetu Seznam, tak 
využívám. Jen chvilku. Těžce nesu to 
dilema. To rozhodování. Ano, pomůžu 
sousedovi, schovám ho. Ale může přijít o 
život naše rodina. Uvědomujeme si, jaké 
štěstí, že my tyhle věci můžeme řešit jen 
na obrazovce? Že si můžeme jen 
bezbolestně teoretizovat?  
Umí pan scénárista napsat postavy, 
charaktery. Umí je Dušek a Polívka zahrát. 
Angažované umění. Bez fráze. A my se 
díváme. Jako na horor. Nebo to srabácky 
vypneme a jdeme si udělat kafe a číst. 
 
10 10 2013 Arnoštov 
Z Jičína stačí ujet ani ne třicet – a jsme 
v horách. Lépe v podhůří. Vlastně mezi 
Polabím (LB) a kopečky stačí ujet 
kilometrů pět a jaká změna. U chaloupky, 
na stranu půlnoční, je stráň. Švestky, 
jablka nonety, dřevo dá se přinést, v zimě 
sáňkovat. Všechno krásně pohromadě. A 
výhled. Na stranu polední jakoby jen lesy. 
Hluboké. Tak často vyhlíží pohled 
z výšky.  
Kamna. Nejlépe se topí, když se hned 
zpracují přinesené větve. Z velké větve je 
jen pár polínek. Ale se člověk předehřeje. 
Regulace několikanásobná. Pootevře se 
taková špehýrka, nebo se povytáhne 
popelník. Hrnek na kafe dáte buď na 
prudký oheň, nebo dál. Jak rychle to kafe 
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chcete. Je možné otevřít troubu, aby šlo 
teplo do místnosti.  
Pak sedíte, natočen tou částí těla, kterou 
chcete prohřát, nemusíte nic. Ani počítač, 
ani čtení, ani světlo. Můžete si být sám se 
sebou. Nebo s blízkým. Asi nejspíš jen 
jedním. Ani slov moc netřeba. U těch 
kamen ty věty spíš vážíte. 
 
11 10 2013 Do Pecky 
jde se přes kopec. Na vyhlídce, jmenuje se 
Krkonošská, třeba vyhlédnout. Cestou zpět 
mohlo by se zatáhnout. Dolů z kopce 
houby žádné. Zpátky, do kopce, hodně. 
Houby vždy hledat cestou do vrchu. Dá se 
to geometricky i fyzikálně vysvětlit, 
dokázat. Ale to my starci nepotřebujeme. 
Hotel Roubal zavřený, prodává se. Škoda. 
Od Svijan (pitých) tu býval výhled rovnou 
na hrad. Naproti držková dobrá. Knihovna 
pěkná, i knihovnice. Zároveň MIC. Dostali 
jsme spoustu prospektů a map. Lenka 
dobře se stará. Obcházíme sv. 
Bartoloměje. Na stěnách křížová cesta a 
památník na lidického faráře Štemberku. 
Co my víme o takových lidech, jako je on? 
Obvyklá disharmonie ve věci žluté a 
modré značky. Že tam to žlutá nebyla, za 
to můžu zajisté já. V tu chvíli rozpor téměř 
antagonistický (ten výraz si pamatuju 
z marxismu). Postupné zapomínání. Bože, 
po kolikáté už v životě? Stejně mám pocit, 
že Há zapomíná rychleji. Já si tu nasr 
dovedu spíš podržet. Bože, už padesát 
roků? Držím. 
Kvůli tomu tu jsme. Kvůli tomu po 
příchodu 6 hodin intenzivního vaření. I já. 
Zbyla spousta čokoládové polevy. Tu si 
užívám nejvíc, i když vím, jak mi bude. I 
té padesátce musím přinést nějakou oběť. 
 
12 10 2013 V noci liják  
Půjčuju si holínky. I dřevo po dešti je 
použitelné. Na kamnech asi 4 pekáče. Pak 
ta sešlost. Bože, jak jsme na některých 
historických fotkách jiní.  Řízků bylo 
nejspíš 32. Dva si Kača bere do auta do 
ruky, když odjíždějí.  
Klid. Kamna. Sami. 
 

13 10 2013 Den Páně – neděle 
Z Horního Javoří do Dolního Javoří je 
logicky skopec. Trávově mokrý, pak 
blátivý. Z lesů táhnou se cáry mlhy. Ty by 
za slunečna nebyly. Slunečno považují za 
ideální počasí pro cestu jen neznalci. 
V Javorském mlýně pijete Paku a za 
oknem se točí mlýnské kolo. Těsně za 
kamennou zdí. Je to opravdu mlýn. A 
všechno tu je Javoří, Javorské, Javorka. 
Jsme jediní hosté. Už ne. Ve dveřích dva 
pánové v černých oblecích a kolárcích. 
Pan biskup královéhradecký Kajnek a 
peckovský farář Robak. Chvilku si 
povídáme. Připomínám, jak jsem dávno na 
Byšičkách fotil zvon a tehdejší pan farář 
bělohradský Kajnek mne doprovázel. 
Musel jsem udělat vykláněčku z okna, 
abych se oddálil, aby se zvon vešel do 
foťáku. Tehdy byl na film a německý a 
jmenoval se Werra. Každá cesta přináší 
vzpomínky.  
Javorský mlýn pěkný, možná okolí trochu 
přeplněné, ale to bude tou nedodělaností. 
Majitelé vyprávějí, jak to tu ze starého 
baráku vybudovali. Záslužné.  
Zase nás značka zavedla. Zase za to můžu 
já. Jdeme špatně, ale spolu. Ještě že svítí 
slunce a ujasňuji si, že na jih tedy ne. Zase 
do kopce, zase houby. Kdybychom šli 
dobře, jistě jich tolik nenajdeme. Každá 
necesta přináší překvapení a užitek. 
14 10 2013 Tiskovka na radnici 
Fádní. Nikdo se neodvolává, nikdo 
neobjevil, že někdo sleduje v práci porno. 
 

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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 (Pornografista chce být poslancem 
v Praze. Zatím je jen ve dvou 
zastupitelstvech.) Varovný systém, 
Valdštejnovy sochy už dvě. Ta druhá 
v Porotním sále. Bankomat, v Lipách se 
solí nesype, samozřejmě zase zboží 
v podloubí … . Nicmoc témata. JMP prý 
propagoval o festivalu politickou stranu. 
Ožívám. Blbost, rozdávaly se tam noviny. 
A v některých byl volební leták. Mirek by 
za to zrušil smlouvu. Blbost. Zase do 
útlumu. Ale …  Herny přinesou městu 14 
milionů. Někde se prý ruší. A co v Jc? Ty 
miliony nejsou zanedbatelné. Na druhou 
stranu – zkuste se zeptat v některých 
rodinách … . Takže co? Že by téma pro 
veřejnou diskuzi? Troufne si město na ni? 
Mne ale teď zaujal pan T. Jeho mimika. 
On nebyl ve věci tázán, tak svůj názor nám 
všem zobrazil v obličeji. Neumím popsat. 
Škleb? Výraz, kterým dává najevo, co si o 
nás myslí. I o problému. „Já bych vám 
všem pověděl, co si o tom myslím. Ale teď 
nelze. Však jsou i jiné formy.“ 
Možná, možná měli bychom si víc všímat 
lidí. Nejen jejich mluvy, ale nemluvy. Asi 
bychom se ledacos dozvěděli.   
 
14 10 2013 Jdeme do lesa,  
připravujeme Slavnost stromů. Tady bude 
tanec, hudba. Jirka představuje svůj záměr. 
Kvůli dobrovolkám cizinkám anglicky. 
Vůl. Musí všem dokazovat, že proChor je 
jediný, kdo umí spíš ruštinu? Má pravdu, 
sám si za to můžu. Vlhkost a zima zahání 
nás dovnitř, do bytu.  
Tady čaj, jakási placka a hrozny. Jirkův 
papír s úkoly. Probíráme po kouscích. 
Nějak pomalu, na mou upospíchanost. 
Ostatním moc nevadí. Uvědomuju si, jak 
jsou tu lidi rádi, i když oni  to možná ani 
nevědí. Děti odbíhají do kuchyně, asi 
uklízet. Objevuje se, kromě pracovních 
témat (kdo co zařídí, obstará), nový motiv 
- žárlivost. Proč tu je daleko víc holek než 
mužských? V Lodžieteamu. Zdůvodnění 
ponechám čtenáři. Další téma – ten jazyk. 
Nenásilná škola angličtiny. I češtiny pro 
Elen a Jolandu. Dvousměrná jazyková 
výuka. Zase přijdu pozdě domů. 

15 10 2013 Mlha 
Koukám z  okna do mlhy. Kousek 
obvyklého pohledu vidím, pak už závoj, 
opona. Co je za ní? To, co obvykle? Ale 
taky mohl by tam být úplně jiný svět. Mám 
rád mlhu, není polopatická. Skýtá 
možnosti. Nebo si je jen namlouváme? A 
nenamlouváme si někdy rádi? 
 
17 10 2013 Ráno 
Je to tady – nespavost. Ve čtyři konec se 
spánkem, který prý posiluje. Zase fňukám. 
Dopr. Proč nespím? Štefan. Na schůzi se 
lidi omlouvají. Ti, na které spoléhám. Zas 
budu poslouchat, že tam byly chyby. Od 
lidí, kteří nic moc nepomohli. Už přišla 
první nominace, aniž bychom stačili poslat 
výzvu. Nevím, jak dál. Když do toho 
zapluju, zblázním se úplně a nepomůže ani 
Cypralen. K tomu moje noviny, článek o 
JMP, v Lodžii Svátek stromů. Zase jsem 
nenapsal do jičínských novin zvací článek, 
aby přišlo víc lidí. Takový vysvětlující, o 
co v Lodžii jde. Že je to jiná poetika. A 
mám jet na knižní veletrh do HB. A mám 
se objednat na operaci do Vysokého. 
Čemu přednost?  
Cvičím. Tma. Pozoruju, jak se okna 
rozsvěcují, pak zhasínají. Pracující jdou 
pracovat. Spustí stroje, budou 
naskladňovat zboží, stavět cosi, nebo 
bourat. Zateplovat. Psát písmena nebo 
čísla. Nebudou myslet na žádné Štefany 
ani noviny, ani tiskovky. Ani na paní XY, 
která se rozhodla otravovat mi život. 
Chtěl bych sedět u kamen, přikládat, 
nerozsvěcet, nemyslet. Nemuset. Nemuset 
nic. Vůbec nic. 
 
18 10 2013 Dilema 
Mám být na knižním veletrhu v HB, mám 
domluvený článek. Měl bych být v Lodžii, 
připravovat Slavnost stromů. Měl bych jet 
do Vysokého dát si spravit zchromlé ruce. 
Z toho je nejdůležitější co? 
V HB bych mohl mluvit se spoustou 
zajímavých lidí - autorů. I kvůli Tomášovi 
Zmeškalovi (např. knížka Životopis 
černobílého jehněte) mne to mrzí, známe 
se, rád bych si ho poslechnul.   
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Jedu do Vysokého, protože odpoledne 
stihnu Lodžii. Nejraději fotím při zkoušce. 
Cestou zpátky stopem, všude cestou je 
úžasné pokoukání, výhledy. Veze mne 
hoch, který byl na svatbě v Lodžii. Veze 
mne druhý, který vzpomíná na dětské 
tábory. Na Ploužnici v hospůdce skvělý 
Rohozec + palačinky.  
Ještě si při pěšky snažím zdůvodnit, proč 
nejedu na ten HB, kde jsem byl už asi 
desetkrát. Proč to rozhodnutí. U jednoho 
zlatého stromu došlo mi, že asi …, že mi 
vyhovuje, když není moc lidí. Nechci lidi, 
nemyslím, že bych byl na ně naštvaný, že 
by oni štvali mne. Prostě tak to moje 
psýcha dopracovala. V Lodžii mi ti lidé 
nevadí. Proč?  
Ve Vysokém mne objednali na operaci až 
na květen. Ale jsou tam na ruce machři.  
 
 
20 10 2013 Schůzuju 
sám se sebou. Konečně vím, jak ten konec 
noci, ve kterém naši pracující spí 
zaslouženým spánkem, nazvat. Probudím 
se ve čtyři a protože nemůžu spát, 
schůzuju si sám. Má to výhody, nemusím 
se s nikým hádat – nikdo mi neodporuje. 
Přesněji jen já sobě. Ale to se záhy 
ukecám. V hlavě mi šrotují věci, které 
jsem neudělal, nové věci, které třeba 
udělat.  
A tak jsem dneska napsal článek o 
Štefanovi, článek o Dnu stromů v Lodžii. 
Zvětšil jsem štefanský adresář – vymyslel 
komu ještě pozvánku. Ty články v posteli 
tedy jen v osnově, ale i přesně celé věty. 
Bohužel je zapomenu, než vstanu a 
nastartuju počítač. 
Tohle je výhoda stáří. Kdybych byl 
mladší, myslel bych na holky. Takhle na 
něco důležitého. Ale co je vůbec důležité? 
 
21 10 2013 Dostal jsem dopis 
Bylo v něm: „Děkuji za to, že Ti tyto 
záležitosti nejsou lhostejné. V posledním 
roce ve mně sílí dojem, že jsem jenom 
jakýsi duch, že se do této doby nehodím. 
Hodně věcí se mi příčí, dost jich nechápu. 
Ale asi to nebude jen vinou této doby. 

Člověk se asi musí umět přizpůsobit. To 
mi moc nejde.“ 
Jeden z projevů blbé nálady. Nojo. Od 
člověka středního věku, který hodně koná 
na poli kulturním v Jičíně. Koná zadara. 
Soudím, že ono konání je tak trochu lék. 
Ale ta nálada zůstává. Asi tedy konat víc? 
Pořád používám větu – nabízet 
alternativu.  
 
22 10 2013 Štefanská schůze 
Žádná legrace. Řeknu rovnou, bojím se jí. 
Chci dodržet rozhodnutí, že se musím 
upozadit. Netěším se, jak se zase dozvím, 
kolik dělám chyb. My staří pánové jsme 
ješitní. Zvlášť, když se celá naše práce 
redukuje na vyčíslování chyb.  Dozvěděl, 
bylo jich dvacet. Paní B je počítá. Nakonec 
tam zazněl dobrý nápad – koordinátorem 
bude někdo z pořádajícího města. Odnesla 
to Alžběta z Paky. Vypadá spolehlivě.  
Zejtra vrátím klíč od knihovny (vždy 
ochotně poskytne schůzovou místnost). A 
napíšu Alžbětě, že rád pomůžu. Úleva. A 
není to, Slávku, jen proto, že je Alžběta 
pěkná holka. 
 
23 10 2013 Vybírám fotky  
pro Rajče ze Slavnosti stromů v Lodžii 
(http://prochor.rajce.idnes.cz/Slavnost_stro
mu_2013). Blbej pocit, nejradši dal bych 
tam všechny. Ale mnoho je někdy … blbě. 
Tak s  těžkým srdcem redukuju. 
Zdokumentovat vše? Nebo hlavně zachytit 
zajímavé momenty? Třeba tu holku 
s vykulenýma očima? Nebo ten úsměv, 
který vyjadřuje – tohle je ono, to se 
povedlo? Co je vlastně nejdůležitější? 
S těžkým srdcem redukuju. U vědomí 
skutečnosti, jak bude lidstvo okradeno. 
 

 

 

Kačenka a Ninka 
Pokyn byl jasný: V Sedmihorkách 
převezmu kočár s jídlem, pitím a 
dítětem, odevzdám za třiapůl hodiny. 
Rodiče jdou na Dračí věž (sedmička, 
ale dlouhá). Těšil jsem se, jak si 
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užijeme v klidu podzimní přírody. Vyjeli 
jsme směrem na Valdštejn. Za první 
zatáčkou se Nině přestala klidná 
podzimní příroda líbit a začala řvát. 
Vyprávěl jsem jí, že zvířátka mají také 
rády klidnou podzimní přírodu. Nic. 
Řvala a řvala a řvala. Nebylo to zimou, 
i když Nina rukavice ani nějaké fusaky 
neuznává. Nebylo na to vysvětlení. 
Vždyť jsme takhle spolu už byli. Snad 
jen to, že se jí chce řvát a řvát a řvát. 
Ještě jsem zkusil zpívat – nepomohlo. 
Tak jsem byl zticha alespoň já a těšil 
jsem se, až se uřve a usne. Usnula až 
pod Valdštejnem, takže jsem jí ani 
nemohl ukázat sv. Floriánka na mostě. 
Těšil jsem se, že si na Hrubici dáme 
pivo, to má Nina ráda, ale jednak spala 
a pak čas kvapil. Vlak dole nečeká. 
Když se probrala, chvíli na mne 
koukala těma svýma velikýma  
hnědýma očima jak umí jen ona. To 
byla ta moje stará malá Ninka. Pak 

začala zase. Ale už tam byly trochu 
přestávky. V těch jsem jí ukazoval  
stromečky a domečky, ale zase jen 
chvilku. Inu, slečna je osobnost už na 
roce. Když bude chtít řvát, tak řvát 
bude. Chudák jednou její manžel.  
Na nádražíčku jako vyměněná. 
Prohlížela si všechno, i dveře do 
zavřené čekárny. Chodila si po silničce 
i po nádraží.  Nejvíc ji ale zajímaly 
žluté kytky. Jmenují se afrikány. Jednu 
utrhla. Ale ne pro sebe. Když přijela 
maminka s tatínkem, pochopili jsme, 
že ta kytka je pro ni. I když si ji musela 
vzít sama a ani žádný vinš nebyl, 
protože ho ještě slovně neumí.  Ale je 
to jasné. Vám ne? Nu přece mateřská 
láska má dva póly. Někdy se projevuje 
objímáním, jindy řvaním uprostřed 
podzimní přírody. 
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S LÁSKOU OPEČOVÁVANÝ STROM: 
VAJDŠTEJNSKÁ LODŽIE 
 
Lodžie se probudí 19. října do nového dne, nového dne svého života, 
výjimečného dne. Dnes se slaví Mezinárodní den stromů.  
Kostýmy, korunky, hudba, choreografie, každý malý detail je připraven po 
týdnech náročné práce. 
Událost, další v tomto prostoru, kde nejsou králové, kde ale královnou je 
tvořivost, motivace, 
kamarádství, zručnost, 
představivost a láska k 
živému monumentu, 
monumentu, který vrací 
lásku, jež se mu dá. 
Všichni ukazují, co 
umí, všichni ze sebe 
vydávají to nejlepší, aniž 
by čekali osobní zisk. 
Všichni pomáhají, 
spolupracují a tvrdě pracují. 
Děti, dospělí, senioři, když 
se mluví o umění, nemá 
jejich pomoc konce. 
Lidé, kteří věnují svůj čas, práci a sílu monumentu, který dnes ožije, 
monumentu, který dnes svým způsobem provede svou fotosyntézu díky 
jejich pomoci. Lidé, kteří tvoří nutný kyslík pro tento monument. Monument, 
jenž díky jejich pomoci bude nejlepší živý strom ve městě. 
Sedím tu a užívám si sluníčka, které v této zemi téměř neexistuje, pozoruji, 
zkoumám a dochází mi, že se nacházím na místě, kde nikdo nic nečeká. 
Kromě toho, že vše dobře dopadne a že společná práce zapustí kořeny do 
tohoto prostoru, tak plného života a laskavosti. Místa výměnného obchodu, 
společné snahy, bez nároku na plat, bez materiální náhrady a  osobního 
prospěchu... Jen láska, společná láska k monumentu, který pro ně, pro mě, 
má život. 
Pouze párkrát může být tak blízko solidarita, nezištnost, dobrovolná práce ... 
Zdá se, že to není reálný život, dámy a pánové, je to sen, sen vysněný z 
lásky k umění. Sen, z kterého se nechci probudit. 
 
Yolanda. Dobrovolnice v Lodžii ze Španělska 
Traduction: Tereza Hofmanová 
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