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Další ocenění pro Prochoroviny 
Na kulturní granty vydává jičínská radnice 
ročně částku 500 000 korun. Prochoroviny 
z toho dostaly loni 2000. Letos už jen 1000. 
Požadavků od žadatelů o grant nepřibylo. 
Mezi žadately dostaly naše noviny 
procentuálně, vzhledem k ostatním 
žadatelům, grant nejmenší. Každý měsíc 
tedy radnice dotuje náš svobodný tisk 
částkou 83 korun. V papírové formě je 
náklad novin 220 kusů, které redakce 
zdarma rozváží abonentům. Noviny jsou na 
internetu, i jako příloha 
http://www.mojejicinsko.cz/. Prokazatelně 
jsou čteny až v Austrálii a Petrohradu. 
Redakce se zamýšlí nad důvodem takové 
podpory od svého města. 
 

Redakční 
Zajisté nechtěl jsem vzbudit soucit, když 
jsem sděloval, že v redakci bude zdravotní 
dovolená. Jen jsem netušil, do jaké míry 
budu po operaci ruky použitelný pro psaní, 
rozvoz, či další redakční práce. Nicméně 
přání bezbolestného léčení, zejména od 
dívčích čtenářek, potěšilo. Děkuju. 
Zatím dobré. Noviny jsou, Redakce funkční. 
I když, vzhledem k věku, stále poněkud 
méně.  
 
 

Valdštejnské slavnosti 
 
ČT 22 05 Prolog 
Historik Soběslaw Novotný je z Polska.  
V obřadní síni nejdříve povídal o tom, jak 
byl Valdštejn ve Swidnici. Citoval z kronik a  

 
člověk tak trochu pochopil. Když byl vévoda 
ležením ve Swidnici, nesmělo se ve městě 
hlučet, protože on má rád klid. Ani psové 
nesměli štěkat. Protože kdyby se generál 
rozlobil …  
Soběslaw přecházel plynule z polštiny do 
němčiny a češtiny. Jeho úvaha v němčině na 
závěr byla skvělá. Představil vévodu jako 
Evropana. Mluvil o Keplerově horoskopu. O 
tom, že astrolog předpověděl datum smrti. 
Vyslovil názor, že kdyby se stal českým 
králem, neměl by ve světě podporu. 
 
PÁ  23 05 Chvíle slávy 
Samozřejmě donátor Václav Rybařík při 
odhalení busty. Malíř Michail Ščigol při 
vernisáži svého valdštejnského cyklu. Martin 
Vosáhlo a Robert Smolík nad knihou 
Valdštejnův Jičín. Petrofův klavír, který měl 
v Jičíně premiéru – Boris Krajný hrál 
Beethovena. Všichni ti byli hlavními aktéry 
pátečního večera. 
Řečníci a kmotři se střídali. Teklo 
šampaňské i červené a bílé nebublinkové. 
Zněla moudra i fráze. Paní ředitelka hudebky 
jihla nad klavírem (1,8 milonů).  I mistr 
Krajný vyjádřil se pochvalně. A nad tím 
vším oněch třináct Michailových obrazů. 
V nich si každý může najít onu nesmírnou 
složitost tehdejšího života. Ta rozpolcenost 
vévodovy osoby je tam. 
A dnes je jinak? 
Pozoruhodné jsou poměrně obšírné texty na 
stěně. Vyjadřuje se MŠ, pan redaktor 
Bujánek, pan farář Kordík, je tu Valdštejnův 
život v datech. Tyhle texty stojí za přečtení. I 
když k vysvětlování obrazů mají mnozí 
despekt. 

PROCHOPROCHOPROCHOPROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINYROVINYROVINYROVINY 
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 SO 24 05 Mistr a Markétka 
(Valdštejnsko - jičínský historický kout)  
Natáhli jsme provaz (nesmí se řezat, Pavel si 
na něm zakládá), ovázali jsme sloup 
barokního podloubí, provaz začal sjíždět. 
Než jsme to vyřešili, byl celý připravený stůl 
špinavý. Mám rád zvířata. Ale když mi serou 
na stůl, tak míň. Zajímavé, že stolu čtyři 
metry vedle si nevšimli. Když pak si všimli i 
mne, ano, i do vlasů vykadili se mi jičínští 
holubi, co bydlí na zámku. Stěhovali jsme 
se. 
I tohle jsou Valdštejnské slavnosti v Jičíně. 
Navěsili jsme fotky, kartonové kartičky 
s letopočty a otázkami a čekali, kdo přijde. 
Nic. Tak jsme začali ukazovat na ty 
letopočty a vyprávěli o vévodovi. Někteří 
lidé si všimli, že jsem špatně spočítal 
letopočet početí. Na rozdíl od všech 
historiků my jsme totiž začali početím, které 
ostatně bude patrně důležitější. Jen to 
vědcové nevědí. Taky je ovšem možné, že 
Albrecht Václav Eusebius byl nedonošený. 
Ostatně zdali tím nebyly zdůvodnitelné 
některé jeho choroby? 
Pak u připravených otázek o barokní době i 
někdo zastavil. Povídali jsme si s lidmi, oni 
s námi. Nad fotkami z balónu lidi hovořili o 
našem městě. Nad otázkou jak to je 
s vévodovým charakterem se holka, co 
dělala o něm diplomku, přiznala, že sehnala 
místo jen v Tipsportu. K čemu jí ten vévoda 
byl? Samozřejmě byla řeč i o koleji. Co s ní. 
Jedna paní prohlásila, že kdyby byla 
starostkou, jistě by s ní něco udělala, jde to. 
Pán z Blat si vzpomněl, jak jednou při 
Dnech evropského dědictví byly vydávány 
vojenské knížky a lidi s nimi chodili po 
památkách. Jiný pán, říkejme mu Zelený, 
vyprávěl, jak jim pověděl, že jídlo je 
přesolené a že si obědy objednal jinde a jak 
jim to dal. Přesně neřekl komu. A že se 
rozzlobil na Boha, že ho zklamal. Odhalení 
sochy máme jen z doslechu. A prý donátor 
Václav neměl daleko k slzám, jak vše bylo 
důstojné. 
Markéta trpělivě vysvětlovala, kontrolovala 
jestli děti správně postavili Valdickou bránu 
a šikovným vydávala valdštejnskou minci. 
Při tom se potají utírala to od těch holubů. 

Dali jsme si celkem jedno pivo, jedno kafe, 
jogurt, pagáč a namazanou housku. Vzdálili 
jsme se, jen abychom obdivovali Robertovu 
malbu oltářního obrazu od Jakuba a celý ten 
skvělý zábavní park Roberta a Jaromíra. Jak 
dovedli celou tu barokní komponovanou 
krajinu udělat interaktivně a jak se tam děti 
bavily. Spojili přirozenou hravost s naukou. 
To už se dnes moc nevede. No a vévodova 
hlava naležato, udělaná z kamínků a zeleně a 
nádobek s vodou, to byla nádhera. 
A tak jsme ten celý vojenský tyátr vůbec 
neviděli a mi to nechybí. Zato slyšeli střílení, 
které nedalo se přes celé náměstí 
přeslechnout. Ano, dva světy. Ten hrubší, 
střílecí, na který se kouká, tleská, někteří ho 
obdivují. A ten druhý, intelektuální, kde je 
třeba se zamyslet, trochu se poučit, jak to 
tenkrát bylo.  
Možná inspirovat své myšlení, jak vlastně 
ten svět běží. Přece na AVE Valdštejn 
krásně je to vidět. Už v roce 07 přestoupil od 
protestantů ke katolíkům. To mu bylo 
čtyřiadvacet. Z přesvědčení? Cha. Ale když 
byl na svém tažení ve Swidnici, celá městská 
rada ho přišla přivítat. Z obdivu, úcty? Cha, 
cha. A pak tam, někde v Polsku, píchal 
evangelíkům do bible kordem. Taková byla 
historie. I takový byl vévoda, který Jičín 
uchránil od veškerého střílení skutečného a 
nastolil tu terra felicia - šťastnou zemi. Cha, 
cha, cha. Tak si to milánkové přeberme.  
I tohle patří k Valdštenským slavnostem. I ti 
pivaři u Svijan na jičínském rynku. Ale i 
moje Markétka, která ještě před čtrnácti dny 
nevěděla o nějakých barokních hádankách a 
pak konala, a když s ní chtěli sepsat 
smlouvu, řekla, že za to nic nechce. I lodžie 
team, který makal měsíc, aby v neděli 
Valdštejnské hodování bylo, jaké bylo. 
Zapsali jsme i názory lidí na to, co s kolejí:  
„Volnočasové centrum 
Pak ta mládež by chtěla, aby to fungovalo 
jako místo pro umělecké spolky, tak jak 
dosud sloužila kasárna, prý tu poslední 
budovu už někdo koupil a chodí jich tam prý 
17 různých (od malířů, tanec až bigbít…) 
Kasárna (děti) 
Univerzita 
Vědecké centrum jak bylo plánováno 
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Domov důchodců“ 
- Jen kousku té velké slávy zúčastnila se 
naše redakce, proto naše zpráva jen kusá. Jen 
nahlédnutí.  
 

Karl Kraus 
se narodil 1874 v jičínské Fortně a umřel 
1936 ve Vídni. Porazil ho prudce jedoucí 
cyklista. (Už tenkrát ti blázni?) Mezi tím 
byla skvělá známost s pěknou holkou 
Sidonií, která ho zvala na svůj zámek do 
Vrchotových Janovic. Okno v Krausově 
pokoji prý svítilo celou noc – pracoval, psal. 
Však po umělecké stránce byly důležité roky 
15 – 19, kdy napsal dlouhatánské drama, prý 
na 24 hodin – Poslední dnové lidstva. Sám 
se vyjádřil: "Provozování tohoto dramatu, 
jehož rozsah by podle pozemských měřítek 
vyplnil asi 10 večerů, je vyhrazeno divadlu 
na Marsu.“ 
Taky se hraje, pokud se hraje, většinou po 
kouskách. Takové kousky vybrala si Marta 
Ljubková a spojila, ano, držte se, s kousky 
ze Švejka. V Národním hraje se pod názvem 
1914. Jako stoletá připomínka první války. 
K režii pozvali světoznámého Roberta 
Wilsona. Představení Jana Machalická 
poněkud ztrhala.  
A my můžeme mírně poopravit paní Janu. 
Kraus byl Karl a ne Karel. A dílo se 
nejmenuje Poslední chvíle lidstva, ale Die 
letzten Tage der Menschheit. Což i google 
překládá jako DNY. Někteří překladatelé 
staromilsky DNOVÉ. 
Ale přesto mám Janu Machalickou rád, pro 
její zanícení, jak si nebere servítky. 
 

Dráteníci 
Qido to má přesně spočítané. Zahradu, kde 
se vernisáž konala, posekal letos už pětkrát. 
Za deset let fungování Galerie na špejcharu 
bylo tu celkem 36 výstav, na ně přišlo 5290 
diváků.  
Výstava užitého umění paní Ludmily 
Němcové 3. května byla tedy sedmatřicátá. 
Drátkování, drhání, patchwork, zdobené 
perníčky a kraslice. Rukodělné výrobky od 
roku 79 do současnosti. Mohlo jich být o 
mnoho víc, ale autorka většinu výrobků 

rozdává. Pěkné podívání. Tyhle věci 
k roubeným stěnám patří. Asi patří i k paní 
učitelce, když je dělá. Povídáme si. 
Ptám se, proč ještě studuje tu univerzitu 
třetího věku. Udiveně mne pozoruje. Učila 
biologii, přece. Tak se o tom všem chce 
dozvědět víc. Vyjmenovává obory, do 
kterých se pouští. Udiven jsem já, tou 
pracovitostí. Když ještě k tomu dělá ten 
kumšt, který stejně rozdá. Takhle má 
vypadat ten věk, který se při pohledu na 
autorku zdráhám nazvat stářím. To není 
kompliment.  
Jo, odpověděla vtipem: Starší žena se 
přihlásila na tu univerzitu kvůli svému 
mužovi. Chtěl ještě na stará kolena 
přeříznout studentku. 
Ještě se ptám, jaká je hranice mezi uměním a 
kýčem. Koukají na mne ještě s druhou 
návštěvnicí výstavy. Nastolil jsem problém, 
dámy přemýšlejí, jestli se mají urazit. Nejsou 
zvyklé na výstavě, kde všichni říkají to své: 
„Pěkné.“  Praví, že to nikdy neřešila. Druhá 
paní přizvukuje. Pak se shodují, že 
rozhodující je, jestli jde o podbízení. 
Souhlasím s nimi, že nejde. Trochu 
odpověď. Trochu otevřená otázka. Výstava 
přece není jen o chválení. Je taky diskusí. 
 

Keltové?  
Pan doktor Waldhauser jednoznačně říká, že 
to, čemu se říká Šance, tedy prostor mezi 
Hřmenínem a Markvarticemi, je keltské 
hradiště. Nu, hradiště to bylo. Ale poněkud 
ustoupilo hospodářům. Přesněji dva valy 
z obdélníkového hradiště byly rozhrnuty, 
aby bylo místo pro orbu.  
Dnes jsou hospodáři více nakloněni dědictví 
předků. Sice val nenavršili znovu, ale na 
obdélníkovém prostoru roste tráva a keltské 
hradiště, místními zvané Šance, je porostlé 
trávou. Uprostřed symbolické ohniště, okolo 
lavičky a od toho ohniště vysekané cestičky, 
jako paprsky slunce. A kameny. Dva svislé a 
na nich jeden vodorovný. Tak pěkně 
připravili Markvartičtí letošní setkání na 
keltské svatyni v sobotu 10. května.  
Nejdříve proběhlo vysvětlení zákonitostí, 
podle kterých Keltové svá sídliště a svatyně 
stavěli. Řeč byla o energiích, které země 
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přináší, i o hluchých místech. Taky o 
orientaci sídliště vůči dráze slunce, o jeho 
východu a západu a významných keltských 
svátcích. Věc ta je trochu složitější a 
vyžaduje nákresy. Však všude v blízkosti 
jsou informační tabule s obrázky. Od 
hřmenínského hřbitova je třeba jet po staré 
kamenité silnici na Markvartice, asi po 
kilometru pak polní cestou vlevo. Stromy 
zarostlé valy jsou zřejmé. 
Letošní setkání, které bylo už asi osmé, 
proběhlo v sousedském duchu. Kromě 
zmíněného výkladu byly bubny i jiná 
muzika. Václav Kořínek, svlečený do půli 
těla, s partnerem předvedli ke svému 
bubnování i tanec. Měl evokovat atmosféru 
doby, kdy sídliště žilo. 
Pekla se kýta, v nabídce byl guláš, ale hlavně 
placky. Na sladko i slano. Nad ohništěm 
byla plotna a tam si každý mohl upéct, co si 
uhnětl. Pravá povidla s čokoládou navrch 
byla úžasná. 
Připomínka doby před dvěma tisíci léty se 
vydařila. Nejen svou vizí historickou, ale i 
příjemným jarním posezením a 
popovídáním. 
 

Vysokej 
Měl bych se stydět. Neměl bych to snad ani 
psát na veřejnost – poprvé jsem byl ve stavu, 
že jsem si řešil, jestli z toho špitálu 
pospíchám domů. Ruka lepší, mohl jsem si i 
rohlík sám namazat. Vytáhl jsem šuplík, 
obrátil ho, akorát se mi tam malý počítaček 
vešel. Přímo proti oknu, za oknem kvetl 
kaštan. No jo, zase něco nového. Z těch 
květů budou: Ty koule píchavý, pak ty šišky 
hnědý. Věčná změna. Chci ji vůbec? 
Přistihuju se, že kromě větru a deště a mejch 
kompotů nechci žádné novinky, žádné moc 
změny. Jen koukat na ty ve větru hejbavé 
větve a psát. Ty některé myšlenky napsat. 
Vlastně je to v poslední době moje hlavní 
touha. Není to blbé? (To řekl Vaculík při 
jednom autorském čtení. Plný sál, tam i jeho 
vzácná žena Madla. On si prstem založil list 
v knížce a zeptal se: „Madlo, nebylo to 
blbé?“ Všimli jste si té krásné češtiny? 
Vlastně moravštiny?)  Abych ale dokončil tu 

podpointu. Z pásku od županu a šátku udělal 
jsem si takový závěs, oporu, aby operovaná 
ruka byla nahoře, abych dodržel léčebný 
režim. Chodili se na mne dívat. Zase jsem 
byl šašek. Jo, tak mi zbyla na psaní jen jedna 
ruka a ještě levá. Najednou vidím, že ona 
stačí. Když je co psát. 
Ale nevysvětlil jsem to nepospíchání domů. 
Byl v tom asi pocit, že jsem něco ještě 
neudělal. Nestačil. Trochu víc si popovídat 
s Pavlem 1. Je překupníkem aut a kromě 
toho chová prasata a ještě je udí na salámy. 
Myslím. Nebo dělá ty klobásy z jinejch 
zvířat? To jsem zapomněl. Koňský handlíř z 
minulejška změnil se na autohandlíře. 
Akorát, že těm autům se nedává nic, aby se 
jim leskly oči, jako se dávalo koňům. Ale 
přetočení tachometru se dá zjistit. I jestli 
bylo lakované, tedy bourané. Pavla 2. 
nemusím. Leda do portrétu. Spokojenej sám 
se sebou. I s tím, jak umí pěkně povědět, jak 
jsou ostatní blbí. I ten svět. A co on má rád 
dobrého k jídlu. Jo, spokojenej se sebou, 
nespokojenej se všemi ostatními.  Tak ten mi 
chybět nebude. I když mi tam velkoryse 
nechal nedorulovaný hajzpapír. Ani jsem si 
ho nevzal. 
Chybět bude, že jsem ještě nepromluvil 
s některými lidmi. Ještěrku jsem vytěžil. 
(Pardon za to blbý slovo. Prostě mne 
napadlo.) No. Jí 35, její přítel má 20. Bylo 
vidět, že si na tom zakládá. Tvrdila, že ji 
zajímá život jen teď. A ten ji vyhovuje.  
 
 

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, K-klub Jičín,  

                      Město Jičín 
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Neuvažuje, co bude dál. Furt držela v ruce 
telefon a furt do něj dívala. Vadilo. Tady na 
ní jsem pochopil to mobilní závisláctví. Kafe 
sladila dvě lžíčky. Dal jsem si ji do 
protikladu s paní učitelkou. 
Mateřskoškolkovou. Seznámila nás sestra. 
Dala nás do stejné roury. Magnetické. 
Magnetoterapeutické. Moje pravačka 
z jedné, její levačka z druhé strany. Uvnitř 
obě operované dlaně v magnetickém poli. 
Jedno vlnění, dva pacienti. Pan ministr 
zdravotnictví by měl radost, jak se tím 
vlněním šetří.  
Ale pointa je jinde. Jistě. Opatření na 
seznamování lidí. Nepromluvte s člověkem, 
když jste v jedný rouře. Když ten člověk je 
holka. No dobře, holka v příslušným věku. 
Já to nějak vydržel ani ne do půlky času, pak 
jsem jí rozmluvil. Proč to neříct, asi 
vypadám důvěryhodně. Nebo věrohodně? 
Ona z druhého konce Česka, Třince, a zná 
Andulu G. Ta kdysi orientační špička. 
Hubená, kostnatá, ale běhalo jí to. Ale 
samozřejmě hlavně o školce. Říkala, že ona 
tam už je 30 let. Jasná otázka – jak se 
změnily za tu dobu děti? Moc. Hlavně za to 
můžou rodiče, řekla. Další jsme nestihli. A 
rande se nějak nepodařilo. Což ovšem 
nebyla moje vina. A ani bych nechtěl rande 
klasické. Vždyť ani nemám kloudné zuby. 
(A ty jsou potřeba?). Z dvaapadesáti postelí 
stačil jsem jen malý vzorek pacientů. 
Měl bych nějak ty souvislosti, když pořád 
hledám ty pointy. Tak Vysokej. (Vysoké nad 
Jizerou, 695 mnm, 1363 obyvatel). Je 
opravdu vysoko. Na všechny strany odtud 
musíte z kopce. Je nejvýš? Koukáte na 
Lysou, ta je výš. Ale přes setsakramentské 
údolí. Je to dobré být nejvýš? Proč se lidi 
k tomu pachtějí?  
Kramářova vila (tuším, že 121 postelí) úplně 
prázdná. Velká okna, úžasný výhled, jistě 
vybavená kuchyň. Ani človíčka. Ani 
v parku. Svědek zašlých časů. Kdysi sláva, 
teď trapné prázdno. Jo, má svou poezii. Je 
svým námětem. Zajímavé, že vybavilo se 
panství někdejšího bulharského Tudora 
(Todor Živkov, bulharský komunistický 
vládce) na břehu moře. Sklo, obrovská okna, 
beton. Mezi panely tráva. Dvě honosné 

stavby. Prázdné. Jednou to všechno zaroste. 
I my.  
Ve Spořitelně na rynku Rohozec, šenkýřka 
úsměvná. Proti mně muzikant. Hráli na 
pohřbu. V husitském kostele. Tady jsou dvě 
církve v rovnováze. Mluví o muzice dnes, i 
tenkrát. Paprao. Pasecký prasecký orchestr. 
Hrával tam Tonda Š. Před tím Tonda na 
jičínské průmyslovce. Jednou v šest večer 
stálo nás 11 ve Valdické bráně. Všichni 
poprvé. Tehdá se dálkové pochody 
chodívaly na noc. Asi proto, že po silnici? 
Tonda v teplákách a roztrhaných plátěnkách. 
Řekli jsme teď a šli do Hradce. Řekli jsme 
si, kdo chce, může v kuse i zpátky. Jen si 
v HK na nadjezdu šáhnout na zábradlí. My 
zpátky jen do Sadové na vlak. Tonda v těch 
plátěnkách byl ráno v sedm ve bráně. Nojo, 
kluk z hor. Ještě trumpeťák říká, že je Tonda 
ve fabrice elektrikářem a že spraví všechno. 
Dobře se to poslouchá, když vychodil 
jičínskou průmku. Úsměvná šenkýřka nabízí 
další pivo. Nemůžu, jsem pacient. 
Je to úžasné, co zážitků člověk na cestách 
potká. 
Zase hledám pointu. Ano, Ústav chirurgie 
ruky. Chirurgují tu zázračně. Třeba když 
někomu chybí kvůli sekačce palec, tak mu 
uříznou ukazovák a přišijou místo palce. 
Palec potřebujete víc, zkuste si to. Akorát, že 
když se do toho nového palce píchnete, cítíte 
píchnutí v ukazováku. V ukazováku, který 
nemáte. Nojo. 
Ve Vysokém je špitál …, jak to říct, aby to 
nevyznělo jako fráze?   Šikovné doktorky a 
doktoři, milé a vlídné sestřičky. Večer vám 
přijdou říct dobrou noc, ráno dobré jitro. A 
ještě se při tom usmějí. Kdo z vás to má? 
Ale o čem jsem tohle všechno začal? 
Samozřejmě o nesplněných touhách. Nojo. 
Není to tak hrozné. 
 

Nejmladší účastník odboje a 
odporu proti komunismu 
Standa Penc  
se měl 12. května účastnit slavnostního 
předání osvědčení, pamětního dekretu 
ministra obrany a odznaku účastníka odboje 
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a odporu proti komunismu. Rozhodl se tam 
nejít. Ve zdůvodnění mimo jiné říká:  
Českou armádu, a nejen tu, řídí tehdejší 
zastánci komunistického režimu, prospěcháři 
a podporovatelé okupace našeho státu vojsky 
tehdejšího Sovětského svazu… 
Ti, co páchali bezpráví na občanech naší 
republiky, především z řad policistů, 
prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli 
potrestáni… 
Upozorňuji, že finanční náhradu 100 tisíc 
Kč, která náleží k ocenění, jsem věnoval na 
udržení bydlení trvale usídlené romské 
rodině nedaleko od mého bydliště.  Stanislav 
Penc. 
 

Kousky z deníku 
28 04 2014 Už mne to štve  
Dostávám pořád emailem statistiku, kolik 
cikánů je ve vězení, ve zvláštních školách, 
kolik berou a tak. No a co? Dopr. Jsou tu, 
žijou s námi, jsou jiní. Tak je vystěhujeme, 
nebo zavřeme, nebo co? Ani jeden z těch 
internetových revolucionářů, co tohle 
posílají, nenapíše, jak to řešit. Někdy stačí 
maličkost a z ní plynoucí malý úspěch. 
Ale my jsme silní, moudří tím, že opisujeme 
statistiku a rozesíláme dalším. Silní ve svých 
očích.  
29 04 2014 Na terase Lodžie 
 je hlava, hlava na kolečkách, tedy jezdící 
hlava. Dálkově ovládaná. Ovladač (muž) 
sedí pod stolem a má v ruce ty knoflíky a 
páčky, aby hlava jezdila. U stolu sedí Marie, 
scénu několikrát opakují. Jedna holka sedí 
na dlažbě u zdi, má tam všelijaké nářadí, i 
krejčovské. Pak vezme látku a šije. A ti dva 
(Marie a Ovladač) stále opakují. Ptám se 
švadleny a ona vysvětluje. Studenti chystají 
své představení. Tvoří ho. Od nuly. I 
švadlena je z  DAMU, z  katedry 
alternativního a loutkového divadla. 
Dozvídám se a vidím, že loutkařina se od 
časů Matěje Kopeckého trochu změnila. 
Méně se stojí o klasické marionety. 
Nastupuje více ona alternativa. Tvoří se 
v terénu, představení i výprava se 
přizpůsobuje prostředí, kde se bude hrát. 
Modrooká holka je scénografka, to šití je její 

scénografie. A její modré oči ještě víc 
vyniknou, protože je zvýrazňují brýle. 
Inu, Čapek by dnes asi musel jinak napsat 
svou stať  Jak se dělá divadlo.  
02 05 2014 V Muzeu  
moderního umění  Frieze New York bývá o 
bezplatných dnech tuze nabito. Najednou se 
prý z hustého davu, který se posouval kolem 
uměleckých veleděl, oddělila skupina a šla 
se dívat z okna. Dívali se, jak prší. 
Když jsem věc četl v Lidovkách, vybavil se 
mi zážitek vlastní. Na jedné výstavě 
v Litomyšli byl z okna pohled na sochu sv. 
Jana Nepomuckého. Proč to vzpomínám? 
Protože v Železnici je možné hledět z okna 
muzea na úplně podobného Nepomuka.  
Máme úžasné výstavy umělecké na celém 
světě. Jsou tu nesmírně cenná díla. Ale což 
ten svět venku, za okny, který je zadarmo, 
nemá taky něco do sebe? Je naše volba, 
čemu dáme přednost. Já obojímu. 
04 05 2014 Zahrada 
Někteří musíme až hodně zestárnout, aby 
nám došlo. Sedíme u kafečaje a koukáme, 
jak se zvětšují kuličky. Ředkviček, rybízů, 
třešní. K tomu kvete vistárie. Největší 
vistárie v Jičíně. Zahrada je i proto, že 
člověk vidí růst. Změnu. Cítí těšení. Když 
vyrostou, zčervenají. Zesládnou. Ty kuličky. 
Pak přiletějí špačkové, nebo jiní živočichové 
a začnou sklízet. My je budeme odhánět. 
Chvíli. Marně.  Když oni, pokud nezobou, 
docela hezky zpívají.  
06 05 2014 Tohle stává se   
v každé lepší rodině. Přijdu domů, na stole 
dva hrnky s kafem. U jednoho seděla žena, u 
druhého … cizí muž. Na mém místě, u mého 
hrnku. Pohledem zkušeného, rázem jsem 
zjistil, že kritéria splňuje. Myslím kritéria, 
která stanoví si ženy pro ideál svých snů. 
Vysoký, štíhlý. Žádná pleš, žádné břicho. 
Jestli splňuje další požadavek mé ženy, tj. 
hezké zuby, to jsem si všimnout nestihl. 
Událost poněkud mne zaskočila.  
Záchod. Trochu protékající záchod. Takové 
vysvětlení umí si vymyslet jen moje žena. 
Kafista začal hovořit o nějakých 
záchodových technických podrobnostech. 
Některé věci opakoval dvakrát. Mne nechali 
stát. 
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Jak se zachová chlap? 
Kýval jsem. Pak se uchýlil k příteli 
nejvěrnějšímu. Jmenuje se Compaq CQ58. 
Pootevřenými dveřmi slyšel jsem, ani ne 
záměrně, že se vytahuje svými dcerami, 
které vystudovaly a jsou někde v cizině. On 
s nimi komunikuje přes počítač. Tedy trochu 
inteligent? Takhle to my mužští občas 
děláme. Nojo. 
Když odcházel, přišla pro mne žena. 
Obouval se. My stáli ve dveřích, on už 
potřetí vysvětloval problém našeho mírně 
protékajícího záchodu. Trpělivě jsem 
poslouchal. Co mi zbývalo. Pak on přiznal, 
aniž tázán, že je trochu ukecaný. Souhlasil 
jsem s ním. Že ne trochu, ale hodně, to jsem 
si jen myslel. Ostatně veškeré dialogy s ním 
vedla žena. Patrně byla jeho slovním 
řešením protékajícího záchodu unesena. 
Taky se někde prořekl, kolik mu je. Nebo 
jsem se zeptal? Nevím, ale byl o 22 mínus 
ode mne. (Kdyby plus, tak to by podle 
statistiky už dávno nežil). 
Jako gentleman jsem věc dál nerozváděl. Jen 
jsem se zeptal na oběd. To chlapi 
v normálních rodinách dělají. 
Pointa? Inu příběhy s otevřeným koncem 
jsou stále módní v literaturách celého světa. 
Mne ten konec zajímá jako literární téma.  
Dobře, přiznávám: Když v klidu sedím nad 
mírně protékajícím záchodem, občas si 
uvědomím, že tu asi ještě nebyl. Nebo byl? 
A opravu stále rafinovaně oddaluje a 
oddaluje? 
13 05 2014 Stáří  
V ruce mám svazek klíčů, hledám ten od 
dveří. Když ho držím v ruce, napadne mne 
konečně, jak mám napsat to, co jsem napsat 
chtěl. Raduju se a při tom zapomenu, proč 
držím v ruce ty klíče. Pak si vzpomenu, 
otevřu, jdu k počítači, abych napsal, co jsem 
vymyslel. Ale to jsem mezi tím cestou 
zapomněl. 
Inu, se stářím je třeba naučit se žít.   
14 05 2014 V mejlu    
mi pan spisovatel napsal: „Předem děkuji za 
bezva recenzi. Je vidět, že jste knihu 
nastudoval do posledního detailu. Smekám a 
děkuji.“ Začal jsem se smát. Nahlas. Knihu 
jsem prolistoval za hodinu. No tak dobře, za 

hodinu a půl. Budu se recenzemi živit. Jen, 
prosím, nikdo nikomu tohle neříkejte.  
Svět (nebo život?) je úžasná instituce. Někdy 
i vtipná.  
17 05 2014 Zase boj 
Dopr. Zase bojování sama se sebou. Proč já 
musím věčně něco jiného chtít a jiného 
muset? Teď bych třeba chtěl číst. Výjimečně 
číst a ne civět. Obvykle chtívám civět. Teď 
číst Emila Hakla. Proč? Jednak proto, že už 
je půl (sedmý) a večer jsem do tý knížky 
kouknul a líbila. Málo kdy se mi tak chce, 
jako teď. Většinou čítávám z musu, ale Hakl 
zaujmul. Až bude čas, tak si ho vygugluju. 
(Dopr, vida – ten můj počítačovej opravář mi 
místo vygugluju napsal vygumuju. Chytrej. 
Blbec. Už se mi chce zase psát o 
mimoděčnosti. Jak jsem byl mimoděčně 
tlačenej tím strojem, abych dělal co mám a 
nečetl si nějakýho Hakla. Kterej mne zaujal). 
Takhle bych chtěl. Umět. Takhle psát. To je 
jedna z věcí, která má smysl. Teda podle 
mého. 
Místo toho, abych se učil psát jako on, 
musím … Vlastně blbost, stejně bych se to 
nikdy nenaučil. To se nedá naučit. Tak 
dobře, alespoň inspirovat. Jo. Nebo se jen 
bavit. Docela obyčejně bavit. Umím to? 
Bavím se někdy? Bavil jsem se někdy? 
Včera u televize? Dá se u televize bavit?  
Teď bych měl: utřít prach než zapnu počítač, 
umejt se a zuby. Při tom se dívat na svůj 
svraštělý xicht. Snídat. Jo to mne trochu 
baví. Když mám dobrou pomazánku a 
kompot a tu tvrdou housku kaislerku, co se 
mi ta zrníčka dostávají pod zuby a bolí.  
Proč neprší? Nefouká? Už několik dní se 
těším na pořádný déšť. Který je alespoň 
slyšet na parapetu a dobře se na něj dívá. 
Zvlášť v kombinaci s větrem, když se stromy 
ohýbají. Dopr, napsal jsem ohejbají, 
koukám, jestli je tam červená vlnovka a ona 
není, protože zas to ten vůl opravil do 
pravopisna. A takhle je to se vším. Všechno 
podle pravidel! Má to smysl, aby mne ještě 
někdo opravoval? V mým věku? Nechci se 
opravovat ani napravovat. 
Chci dožít a těšit se na déšť a číst ty Hakly. 
A civět si. S otevřenýma i zavřenýma. 
Dostat se do toho …, jak se tomu říká? Do 
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toho laufu, kdy přicházejí vzpomínky a 
nápady. Jo, nápady. Ano, moc si je 
nezasloužím. Ty nápady, který jsou jedním 
z mála požehnání na tomhle světě.  
18 04 2014 Volby zodpovědně 
Há přinesla ke kávě modrou obálku. Je tam 
asi 38 lístků číslovaných + další poučné. Čte 
mi některé názvy a jména a města. Zábava. 
Kdyby nešlo o tolik peněz. 
Zaujala mne dvě jména. Vladimír Dryml. 
Ředitel nemocnice ve Vrchlábí, tamtéž 
zastupitel, senátor. Od roku 89 prošel čtyřmi 
stranami: KSČ, ČSSD, SPOZ, do 
Evropského parlamentu kandiduje za Českou 
Suverenitu jako bezpartijní. Když byl 
v Jičíně, na otázku kolik je v české politice 
grázlů odpověděl: „Hodně.“ S dodatkem 
„Taková je česká politika.“ (Plat poslance 
Evropského parlamentu je více než 200 000 
hrubého). 
24 05 2014 Kapela 
Valdštejnské slavnosti v pět před zámkem, 
kapela Ondry Kolačného – žáci Zušky. Už 
potřetí hrají Humoresku. Lidi si ji vytleskali. 
Nějak se jim nedaří se rozejít. Přinesli jsme 
lavice, lidi poslouchají, tleskají. I když vědí, 
že malým muzikantům to trochu ujíždí. Ale 
ta nálada… Někdy ani není moc potřeba 
k tomu, aby lidi „dobrou vůli spolu měli“.  
26 05 2014 Stopem   
z Vysokého z převazu. Nevadí, že nic 
nestaví. Výhled skvělý, pěkně se tady putuje. 
Když vezmou, tak v autě rozhovor. 
Sociologická sonda: 
M – živil se šitím, měli dílničku. To už teď 
nenese vůbec.  
Ž1 – pacientka. Přijel pro ni syn, jedou do 
Prahy. Drahé asi auto (neznám). Navigace. 
Poprvé vidím a slyším, jak někdo neživý říká 
kudy vyjet z kruhového objezdu. To bych na 
kole nechtěl. Tam mám papírovou mapu, a 
když zabloudím, můžu si někde v příkopě 
krásně vynadat.   
Takoví upjatí byli. Celou cestu lámal jsem si 
hlavu tím, jestli někdo z nich za celý svůj 
dosavadní život řekl nějaké sprosté slovo. 
Ž2 – ta jela. Myslím její pusa. Nevím, jak 
dlouho jsem v autě seděl, ale co já všechno 
vím. Podniká v zařízení skladů. Regály a tak. 
Rozvedlá. „Jistě, přítele mám, ale s nějakým 

sestěhováním nepočítám.“ Bývalý byl prý 
hrozný. Těch ženských. Dlouho odolávala, 
překousla to. Volali jí, aby ho pustila, že ho 
chtějí. Tak nakonec pustila. O všech 
milenkách věděla.  
 

Kačenka a Ninka 
- Vyrostla, zmoudřela, je slečna. 
Jedenáctiletá Kateřina. Vzhledem, 
strojením, to určitě. Někdy chováním, 
rozumem. Spala u nás. Před usnutím 
dlouho hledala v kupce knih. Pak našla. 
Malý čtenář. Svazeček, trochu už 
odrbaný. Ten, ze kterého se jí četlo, 
když byla ještě předškolák. A z toho 
přála si předčítat před spaním. 
Skoroslečna. Inu, s mládím těžko se 
loučíme.  
- Ninka má ráda děti. Vytváří si to dětské 
společenství, proti nám, nemožným 
dospělým.  Když jde školka, nejradši by 
se k ní připojila. Tak alespoň mává. 
Když potkáme miminko v kočárku, jde 
k němu, chce si na něj šáhnout, když mu 
ještě neumí nic povídat. Taky jednou: 
Pěkný chlapeček v kočárku s rohlíkem. 
Odpovídající k němu maminka. Ninka 
pustila mou ruku a blížila se ke 
kloučkovi, čekal jsem, že ho jde pohladit 
a já zapředu rozhovor s maminkou. Co 
myslíte, že se stalo? Sebrala mu ten 
rohlík. 
- Holčička Stejněstará přinesla si na 
pískoviště jeden kbelíček a dvě lopatky. 
Logicky se tedy Ninka zmocnila jedné a 
začala nakládat. To se ale nelíbilo 
holčičce a brala si lopatičku. K čemu 
potřebuje dvě? Do toho se přes celé 
pískoviště ozvalo: Viktóóóórie! Tónem a 
hlasitostí jakou používají ženy na celém 
světě. Tady národnost neexistuje. Vikina 
maminka demonstrovala česko-
ukrajinské přátelské vztahy jako 
rovnoprávné. Viktorie na to neřekla nic, 
je ve věku, kdy se nic neříká, protože se 
neumí. I Ninka mlčela, i když trochu umí. 
Ale ne ukrajinsky. Ale hlavně, do politiky 
nemíní zasahovat. Ani když tu šlo o akt 
přátelství. 


