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učíme.“
Najednou dostavila se lítost. Podivná,
přesně nevím nad čím. Trochu nad ním,
jak mluvil a mačkal čepici. Dosti nad jeho
a mým časem. Teď i eventuelně posléze,
kdyby se článek někde řešil. Už je ten
problém, o kterém jsem psal, dosti složitý.

Navštívil mne Politik.
Poznámky k portrétu.
Nevzpomínám, že by k nám po roce 92
nějaký politik přišel. Politik žádal, abych
vypustil jeho jméno z rukopisu kritického
článku. V rozhovoru měnil tón od běžného
lidského trochufňukání až po náznaky
moci. Od dvorečku až po pohrůžku
právníky. V jednu chvíli dokonce téměř
zaznělo slovo „prosím“, ale si to
rozmyslel, opravil.
Začal tím, že jsme oba z Jičína a kdo ví,
jestli nejsme příbuzní. Pak mne pochválil,
že umím psát. Pak pochválil sebe, co
všechno udělal pro Jičín. Vyjmenoval.
Sebe chválil víc. Mluvil o tom, jak je práce
v politice těžká. Že pracuje denně i 10
hodin. Zeptal jsem se, zda bude příště
kandidovat. Řekl, že ano.
Mluvil o některých dalších politicích a
úřednících a nebylo to přívětivě. Byli to
politici z opačného tábora, než je jeho
strana. Taky jemně pohrozil svým úřadem.
Pozval mne domů na čaj, že mi poví o
politice. Nevím. Čaj piju jen se svým
počítačem a pivo s tím, koho si vyberu.
Nejčastěji vyberu sebe.
Snažil jsem se pečlivě poslouchat, abych
věděl, jak vypadá politika a politik. Ani
jednou neslyšel jsem větu jako třeba: „V
téhle věci jsme šlápli vedle. Stále se

Smlouva, dodatek smlouvy, postoje lidí a
institucí, jejich zodpovědnost. Pravda, že
za věc nemůže jen on sám.
Politik mi předtím poslal dopis. Ptá se,
proč jsem si na něj zasedl, vždyť on mne
nikdy nepomlouval. Píše: „Myslím si, že
pokud byste byl zcela objektivní, zmíníte a
popíšete
moji osobu i kladným
způsobem.“ Vida, typický postoj politiků.
Kritické slovo jen jako odveta. A
nepochopení smyslu novin. Píšou o něčem
kriticky a hned by měly provést celkovou
analýzu člověka. Přidat něco pozitivního.
PS
Když jsem se ráno v půl třetí probudil a
začal samoschůzovat, přičetl jsem ten čas
k onomu zbytečně ztracenému. A divil
jsem se, kolik časů už on, takhle vytížený
pracovník, článku věnoval a věnuje. Dva
jeho dopisy, telefonáty, návštěva, asi
porada s právníkem, když neustoupím… .
Ano, jméno Politika z článku jsem
vypustil. Jsem srab? Uvažoval jsem o tom
čase, který bychom eventuelně oba strávili

Milí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na lednovou přednášku regionálního historika a
sběratele historických pohlednic Ing. arch. Karla Čermáka, která bude
spojena se slavnostním uvedením jeho nové knihy „Kronika obrazů života:
Český ráj v letech 1848-1900“ a autogramiádou.
Budeme se na Vás těšit v pátek 24. ledna 2014 v tradičních 18:00 hod.
Za Jičínskou besedu Mgr. Pavel Kracík
v Porotním sále jičínského zámku.
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Je třeba být „in“ a „cool“, což ale postojově vlastně znamená nevyčnívat, zařadit se … . (J. Chuchma)

ROVINY

píše bohumír procházka
zvěsti z Jičína a okolí

vydává prochor

Jirka vytáhl papírek. Malý, zmačkaný. Na
jedné straně bylo napsáno CZK 505,OO.
Ale na druhé to hlavní

řešením dalším. Pravda, vina ve věci není
jen na něm. Přece rozhodoval Orgán.
Tak nevím. O tomhle Čapek ve svém
fejetonu „Jak se dělají noviny“ nepsal.

vánocích

Z dopisu redakce do muzea: Jo, výstava
povedla.
Líbilo,
že
bylo
hodně
trojrozměrných artefaktů. Nálada se
povedla.
Pokud bych psal (ale si to udělá Jan Jireš),
tak bych zdůraznil tu rodinnou pospolitost
a následnost. Jak se dědily ručně psané
recepty a předávalo nářadí na pečení i
praktické rady.
Pak Vánoce a rodina a z toho se odvíjí
fenomén STOLU. Jediné místo, kde se
rodina schází. Protože postel je záležitost
diskrétní.
A ještě ta tvořivost – panáček ze švestek,
různé figurky z těsta. Udělám – pokoukám
– sním. Anebo nechám, ztvrdne, ale já se
budu déle dívat.
Vánoce propojují roky. Některé pomůcky,
ale s nimi spojené myšlenky, přicházejí jen
jednou do roka.
Vánoce taky propojují současnou rodinu
s už odešlými. „Tyhle formičky jsou po
babičce.“
A taky propojují současnou rodinu. Která
sedí okolo stolu, maže marmeládou
linecká kolečka, nebo bílou polevou zdobí
perníčky.
Tohle všechno jsem tam našel. Kromě těch
dlouhých francouzských nohou autorky.

Vedle byla velká písmena
C,C,C,C,A,G
G,C,G,F,E,D,C …
Pan kastelán a režisér nám vysvětlil, že pro
tuto událost složil koledu. Slova i melodii.
Ale že neumí noty, tak ji zahrál Janě do
telefonu a ta mu místo not nadiktovala ta
písmena. Štefan vzal papírek do ruky, dal
ho 7 cm před své velké dioptrie a začal tu
koledu zpívat. Pochopil jsem, co je
genialita. A pečlivě uhladil ten papírek.
Držel jsem totiž v ruce OPUS, jak se říká
slavným skladbám.
Proti své vůli byl jsem na Vydru trochu
míň naštvaný, že přijel pozdě. Pak jsme
neměli kde zaparkovat, pak jsme
zaparkovali, kde se asi nesmělo. Pak přišli
ostatní a já jsem pořád říkal, že máme
spěchat, protože trh pomalu končí. Ostatní
mne moc neposlouchali. Vyndali jsme
z auta desky, dali je šikmo a vyvezli jsme
ten příšerný vozejk, co má železná kola a
proto je strašně těžký.
Brrr. Dojeli jsme před Íčko a tam jsme se
strojili a Jirka nás učil tu písničku. My se
Štefanem jsme se šli vyčůrat a Štefan byl
rád, že jsem taky prostatik. Dokonce jsme
se dohodli, že máme stejného doktora.
Na vozíku byla bedna, aby byl těžší, do té
bedny jsme zavřeli Danču, aby byl ještě
těžší. Danča byla anděl. Ale nebyla
nehmotná. Ale jako anděl byla pěkná. I
bez anděla je.
A vyjeli jsme. Vozejk správně drkotal, my
jsme funěli. Protože jsme někteří táhli a
tlačili. Ostatní nesli kufry, když jako
jdeme do toho Betléma. Štefan hrál zatím
koledy bez slov. Když jsme zastavili,
Štefan hrál tu koledu mistra Vydry, my
jsme zpívali. Bylo to úžasné. Otevřeli jsme

Promo akce
Přiznávám, že jsem přesně nevěděl, co to
sousloví znamená. Od soboty 7. prosince
vím. Čekal jsem na Lidickém, přišla
smeska: „Přijedu o 15´později.“ Vydrobus
přijel o minut 43 později, když jsem
odcházel znechuceně domů do tepla a pro
sebe … , ne, já byl tak zmrzlý a naštvaný,
že jsem nadával nahlas. Nasedl jsem a jeli
jsme pro Štefana, který nás už hodinu
čekal.
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Noviny jsou rovnou dělány pro lidi horší povahy,

O Měšťanských
v RMAG

Když Panna Maria
po Jičíně chodila
uslyšela anděla
do Lodžie spěchala

omezeného vzdělání nebo nevychovaného vkusu, pardon. (L. Vaculík)

předskokana dětský sbor Zvoneček
z mateřské školy Valdice. Nádhera, když
má školka svůj sbor. A skvělý. Na pohled i
na poslech. Povedená sóĺa. Už jen nástup,
kdy průvod dětí vedl flétnista, který hrál
známou koledu. Nebo to byla flétnistka?
V tom kulichu a šále se to nepozná.
Děkujeme, paní učitelky Kateřino Krčková
a Vladimíro Šolínová.
Foerster pak předvedl svůj předvánoční
repertoár. Do programu zařadil sóla Ivany
Záveské, trombón Jana Karáska a klavír
Adama Zikmunda a Pavla Krčmárika.
Už dlouho nebyl kostel tak plný a tak
spokojený.

tu bednu a z ní vystoupila Danča a byla
důstojný anděl. Já jsem dirigoval, protože
jsem měl hůl. A byl nejstarší. Nejstarší
jsem už skoro všude. Pak Jirka pozval
všechny posluchače do Lodžie na
Divovánoce na za týden. My jsme pak
rozdávali papírky s programem. Tím si
možná někteří přestali myslet, že jsme
psychiatričtí pacienti. Ostatně soudím, že
si to někteří myslet nepřestali. Se jim
nedivím.
To jsme opakovali asi osmkrát na různých
místech. Mezitím se náměstí trochu
vylidnilo. Nejsem si jist, jestli to nebylo
kvůli nám. Akorát na jednom místě zahlédl
jsem jednu paní předsedku. Když nás
uviděla, zmizela v nejbližším obchodě.
Když jsme se pak v Íčku odmaskovávali,
připadali jsme si jako herci po úspěšné
premiéře. Tedy já jsem si tak připadal,
ostatní nevím. Dokud jsem nepřišel domů
a Há zhodnotila moje konání. Ale játra
jsem dostal. Se čtyřmi knedlíky a hodně
omáčky.

Poslední tiskovka v roce
byla u znamení dobré nálady, ba žertování.
Novináři dostali chlebíčky. Každý jeden.
Pro mne potěšitelné je, že galerie v zámku
zůstane, kde jest; na Valdštejnskou
expozici najde se místo v rámci muzea.
V zámku se počítá s výtahem. ZUŠka
dostane další prostory. Pak se dlouho
diskutovalo o tom, zda a kam přesunout
přechod u Komerční banky, ale
nevydiskutovalo. Štěpnice u Lodžie
zůstane zachována, kácet se tu nebude.
Prst, který chybí Mistrovi Husovi na jeho
ulici, radnice v šuplíku nemá.
Při jednání zazněla některá státnická slova,
zaznamenávám autenticky, ale jsem zase
zapomněl některé souvislosti: ONO TO
TAK BÝVÁ, ŽE SE ZAČNE VELKOU
MYŠLENKOU A PAK … (konec jsem
zapomněl). ZAMĚSTNANCI ÚŘADU
JSOU TAKY VOLIČI (V souvislosti s ev.
přesunem autnádr. Zatím se s přesunem
nepočítá). MY S PROCHOREM SE
TOHO NEDOČKÁME (Nějaké stavby, asi
mostu, ale zapomněl jsem kterého).
POTŘEBUJE TO VYZRÁT (Zase nevím
co. Asi všechno.)

Těm to sluší!
Všelijakých koncertů a zpívání je před
Vánocemi mnoho. Ale každé má svou
zvláštnost.
Kostel sv. Jiljí v Železnici je víc, než
stánek Boží. Pan farář Kordík s přáteli
provozuje ho jako činnou kulturní
instituci. Oratoř, kam se stoupá nádherným
točitým
schodištěm
s provazovým
zábradlím, přeměnili v klubovnu. Je tu
topení, klávesy zrovna dvoje, velké okno
do kostela, krásné dřevěné lavice, pohoda.
Vzadu v kostele je výstavní síň. Teď tu
visí
obrazy
Anatolie
Borodkina
z Lotyšska. Ten se zúčastnil Jičínského
plenéru a pak setrval a maloval Železnici.
Polovina výtěžku z prodaných obrazů
půjde na opravu varhan.
Ale vzadu taky houf dětí. Maminky a paní
učitelky strojí je pro vystoupení. Mají
bleděmodrá ponča, kulichy ve stejné barvě
a bílé šály. No nádhera. V pátek 13.
prosince byl v kostele koncert jičínského
Foerstera. Smíšený sbor pozval si jako

Ze společnosti
- V Nymburce studenti podepisovali petici
proti
tomu,
aby
se
gymnázium
přejmenovalo na Hrabalovo. Mezi
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Zdá se mi, že lepší býti špatným a hladovým básníkem než proslulým a vyžraným žurnalistou. (J. Seifert)

venku, protože Ostružinka je lesní
školka. Renda tedy neříká nic, akorát
zase není moc učesaný. Ale kdyby byl,
tak není skřítek.
Máme v dosahu tedy Lesní školku,
máme v Jičíně i Montessori. Obě si
zaslouží pozornost. Prý se mluví i o
waldorfské. Možnost volby patří
k demokratickému světu.

protiargumenty patřilo, že Hrabal neměl
nejlepší prospěch. Inu my jsme v Jičíně
Knihovnu
po
Václavu
Čtvrtkovi
pojmenovali, i když měl napínák, hádejte
z čeho? Z češtiny. Nám to nevadí.
- Ivana nepředala. Je to pár roků, co
sbormistryně elitního pěveckého sboru
Foerster Ivana Hanzlová předávala
taktovku. Kdo myslíte, že dirigoval
Foerstera 13. prosince na koncertu
v Železnici? Ivana Hanzlová a Božena
Maxiánová.
- Jičínská radnice posílala půvabné péefky.
Nikoli už poněkud kýčovitou zasněženou
krajinu, či jičínské náměstí. Byly to ruční
výrobky stacionáře Kamarád. Jednoduchý
ručně malovaný obrázek, nalepené
hvězdičky a vinš. Tady teď nesluší se
mluvit i o ekonomické stránce věci. Ale
přibývá tu ještě hodnota morální.

O4 12 2013 Potřebujeme hobliny
Na výrobu vánočních ozdob do dětské
dílny v Lodžii. Vezme se hoblík, upne
prkno, za 10 minut je pytel. Volám do
Technických. Slyším, že to by musel
truhlář vypnout stroj a vzít hoblík.
Poděkoval jsem a zavěsil. Volám jiné
číslo. Slyším, že si mám dát písemnou
žádost. Už nevolám nikam a říkám si
nahlas: dopr. Kde jsou ty časy, kdy
jsme si se Zdenkem při JMP zavolali a
on se zeptal jen, kam to chci a kdy a
v kolik.

Kousky z deníku

05 12 2013 Takovej vedeme boj
Na okně je kytka. Nechci ji tam. Zabírá
místo a prý se na ni nesmí větrat. Když
já potřebuju větrat, aby se mi okysličil
mozek a mohl psát. Odnesu kytku na
jarmárku, protože jsem ohleduplný.
Dostanu vynadáno, protože kytka
potřebuje
světlo.
A
já
kyslík
nepotřebuju?

02 12 2013 Rozvážím
Raduju se, že silnice nesmekavá.
Dostávám honorář – bonbón cumlavý.
Řekl jsem, že potřebuju bonbón proti
nas……. . Dostal. A ještě úsměv.
Samozřejmě nepovím kde. Další
honorář byl výhled z velišského
hřbetu. Za tmavou siluetou blízkých
kopců Krkonoše. Krásně bílé. Čerstvě.
Počátečně bílé. A cestou ze Železnice
zase západní obzor úplně rudý. Snad
až krvavě. Jak to, když adventní barva
je fialová? Že by nám tím příroda
chtěla něco říct?

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

03 12 2013 Potkávám Rendu a
malou holku a panenku
To je ten Renda = René. Jdou ze
školky Ostružinky. Chci s R promluvit,
dlouho jsme se neviděli. Ale ta holka,
možná se jmenuje Bětka, nebo tak,
nepustí ho ke slovu. Vykládá, že
Renda je skřítek, že se zmenšuje a
zvětšuje a že jim vyčaroval panenky.
Ve školce Ostružince. A že jsou pořád

Noviny vznikly s laskavou pomocí
APEL, s. r. o., Jičín,K klub Jičín
Město Jičín
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14 12 2013 Ten pocit
při Divovánocích, když chodí lidi a
vidíte, že je naše hádanky baví, že
začnou diskutovat, vzpomínat, někteří i
vyprávět … to je ono. Radost. Pravda
(a to znám už z JMP hádanek), tyhle
intelektuální tvůrčí dílny netáhnou tolik,
jako vlnění před kapelou, kde se
nemusí dávat nic ze sebe. Občas lidi
odchytáváme. Oni se brání, nechtějí.
Ale pak ten drápek, a začnou se
zajímat.
Jenomže u nás nic k snědku. Ale
vedle, tam to voní! Akorát je potřeba
rozlišovat vosk do skořápky od těsta,
nebo čokolády do formičky.

Jak se zachová chlap? Jde do
hospody – to nejde, větrám brzo ráno.
Umoří kytku – je mi jí líto. Vyhodí kytku
z okna – mohl bych někomu ublížit.
Pohádá se s manželkou – můj případ.
A pak se zaradujeme, že v rodině
máme hlavně kytčí problémy. Kytka
jmenuje se tuším bramborák, nebo tak.
Ve vládě mají to horší. Nemohou se
dohodnout, kdo bude ministrem orby.

06 12 2013 Z toho okna
koukám do tmy na vedlejší barák.
Krásně se tam dík větru pohybují stíny
borovic. Zatímco větev jen málo,
vzdálený stín daleko více. Geometrie
v praxi.
Stejnolehlost,
podobnost
trojúhelníků. Společným vrcholem je ta
lampa, která stín způsobuje. Kdyby to
bylo za slunečního dne, bylo by to
jinak. Vzhledem ke vzdálenosti
považují se sluneční paprsky za
rovnoběžné.
Jenomže tyhle věci docházejí člověku
až ve věku stařeckém. Kdo stojí o to,
aby je stařec šířil?

16 12 2013 Osudy, ČR 3 – Vltava
vždy 11:30
Teď desetkrát M. Tomášová. Ta
krásná holka, kterou jsme ve filmech
zbožňovali, má čtyřiaosmdesát. Ale
v rádiu, alespoň podle hlasu, je tou
holkou pořád. Ona je krásná tím
způsobem
vyprávění.
O
svých
rodičích, sourozencích, o svých
školách, o divadle, o muzice. Ale
hlavně o tom, co prožívala, zejména
za války. Tak pěkně i v těchhle svých
letech mluví o tatínkovi a mamince, o
svém kraji. Z jejího vzpomínání na léta
39 – 45 děláme si názor, jak válka
vypadala. Bez patosu, bez velkých
slov, prožitky dítěte.
Kdepak, rádiu v takovémhle provedení
se máloco vyrovná.

13 12 2013 Před akcí (vyluxované
harmonium)
Zítra v Lodžii Divovánoce, dnes
příprava. Krájí se cibule (vlastně
přesně nevím, proč se právě krájí
cibule), pije čaj, odnáší se expozice,
přinášejí stoly a praktikábly… . Ale
nejlepší je zametat terasu. Je tam
takové ticho (ale dnes i vlezlá zima),
pomalu se stmívá. Občas přejede vlak,
pěkně svítí. Zase přichází ten Duch
místa.
V „Kavárně“ je od nových drahých
kamen krásně vytopíno. Akorát
koukám, že dřevo moc rychle mizí. Je
sem přenesené harmonium a přijel
mistr harmonik. Nejdřív si nástroj umyl,
pak vyluxoval, začal se shánět, kde
jsou šroubky a nástroje. Harmonik se
jmenuje Jarda Traband Svoboda.
Takhle připravuje se koncert v Lodžii.

18 12 2013 ZŠBP
Dávala v Robousích své první vánoční
zpívání. Protože Základní škola
Bodláka a Pampelišky - obecně
prospěšná společnost začala
v Robousích učit až od října letošního
roku.
Nejdříve pan ředitel Jiterský řekl, že
kdo přišel na koncert, může jít domů.
Tady zpívají všichni. Pak ale dokázal,
že on si se svými žáky a návštěvníky
v kostele vystačí. Asi 30 dětí, asi 70
dalších zpěváků v lavicích. Děti v tom
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stočlenném sboru byly tou silnější
stránkou. Umí spoustu písniček a
koled. I takových těch méně známých.
Na závěr pověděl pan ředitel krásnou
větu: „Mám okolo sebe lidi, kteří i když
si myslí, že to nejde, tak pro věc něco
udělají – a ono to jde.“ Ví, o čem
mluví. Školu připravili za pomoci
dobrovolníků k
otevření během
jednoho měsíce.

- Ninka je úžasně závislá na mamince.
Když ta odchází do zkoušky kapely, je
třeba tuze ji zabavit, aby si nevšimla.
Nejpříhodnější na to je skákací míč.
Na něm zapomene. Pak je to dobré,
stačí menší atrakce. Třeba jídlo.
Zobáček otvírá na všechno, zejména
na zeleninu.
.- Taky je Nina technická. Miluje
počítač a mobil. Umí telefonovat se
vším. I s nabíječkou.
Když pak maminka přijde, to se Ninka
přímo rozzáří. Vlastně se rozzáří obě.
Je to milé pozorovat onu člověčí
závislost. Škoda, že někdy nevydrží
dlouho. Škoda, že někdy neplatí a
netrvá obecně v celém životě.
Láska má dva póly. Někdy se
projevuje objímáním, jindy řvaním
uprostřed podzimní přírody.

Kačenka a Ninka
- Kača stojí před naší svatební fotkou
starou 50 let a říká: „Vy jste byli
hezký.“ Zda-li si uvědomuje, co to
znamená být takhle hezký padesát
roků?
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