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Redakční 
Prochoroviny vznikly v roce 98. Nechtějí se 
vytahovat, jakou mají dlouhou tradici, ale 
musí myslet na budoucnost. Redakce stárne, 
může nastat situace, že bude problém 
s roznosem. Prostě bylo by dobré shromáždit 
emailové adresy, kdyby se jednou musely 
noviny rozesílat emailem. Posílejte na adresu 
prochor.jc@tiscali.cz. 
V současnosti si noviny můžete otevřít na 
http://prochor.unas.cz, nebo u Zuzky na 
adrese www.mojejicinsko.cz  

 
Foto Volf 
Na vernisáži Fotografií Petra Volfa měli 
k sobě lidé blízko. Lilo, a tak se tlačili pod 
slunečníky – deštníky. Ale fotografické téma 
nebylo deštivé, bylo zimní. Ale protože letos 
zima skoro nebyla zimní, je na fotkách onen 
přechod mezi krajinou zasněženou a 
bezsněžnou. Tato nezima jest zajisté výzva 
pro fotografa. 
Petr v úvodním slově přiznal úpravu fotek 
pod počítačem. Dokonce připustil, že 
fotografie jsou provedeny spíš malířským 
způsobem. Šel tak daleko, že připomněl 
malíře, krajináře. A jmenoval Kavána a 
Lebedu. Tak.  
S panem fotografem Linhartem shodli jsme 
se, že Volf smí. Zvláště, když se přizná. 
Prostě Petr fotografuje trochu jinak. Ale ne z 
gruntu jinak. Prostě do krajinářské fotky 
decentně sáhne. Změní barvu. Ale ne celé 
fotky. Detailu. Většího, či menšího. Když 
tohle píšu, vracím se k fotkám fotek, dochází 
mi, že kdybych měl charakterizovat jedním  

 
slovem – MELANCHOLIE. Tak vidím já. 
Ale něco takového udělat, to není legrace. 
Vzadu na stole ležela dost velká hromada 
fotek k rozebrání. Nepovedené pokusy? Ale 
kdeže. Jen fotky, které se povedly jinak, než 
autor chtěl. Takhle vypadá práce fotografa, 
který ji nebere na lehkou váhu.  
Zajisté dokázali by odborníci zasvěceně psát 
o onom pomezí mezi fotkou a obrazem. Je 
široké a moderní software ještě ho rozšiřuje. 
To předkové neměli. Nebo může se psát i o 
tom, že vzniká nový obor? A k čemu on má 
blíže? Zajisté k fotce. Ale modifikované. 
Člověk k tomu věrnému obrázku přidává 
svoje. Přidává hlavně barevně. A do jaké 
míry barva zasáhne do tvaru? Do obrysu? 
Každopádně cosi přidá, zdůrazní. Ale 
potřebuje fotka přidávat? Nestačí jen zvěčnit 
skutečnost? Aby ono tvůrčí spočívalo jen 
„odkud“ a „co“? Však přistupuje pojem 
„kdy“. Přidává se světlo. Světlo souvisí 
s barvou. A s tou fotograf Volf pracuje. To 
je jeho přidaná hodnota. 
Byl kdysi kameramanem. Točil obrázky 
hodně pohyblivé (politické události, 
například v Rusku), ale i pohyblivé méně – 
to co v krajině zůstalo. Teď fotky. Jistě, ty 
dělal dávno. Ale teď, jako důchodce, kdy by 
teoreticky mělo být víc času, dělá krajinu 
nehybnou. Pravda, najednou je tu stádo 
srnek. Ale ono není tím hlavním. Prostě 
přiběhly. Chci však o něčem jiném. Tvůrce 
cestoval, snímal reportáže. Byl v pohybu a 
jeho dílo pestré, proměnlivé. Teď si pečlivě, 
můžeme říct staticky, hraje s jedním 
motivem. Člověk Volf má svůj věk, dá se 
říct, že tím se mění jeho dílo? 
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Otevřeli židovskou školu 
V Jičíně, Židovská 100. Bývala tu před 
válkou silná komunita. Zdecimovali ji. Po 
válce vrátilo se malé procento. Židovská 
kultura mnoho znamenala. Kraus, Kafka, 
Poláček … Víme to vůbec, kdo z lidí od pera 
k ní patřil? I proto je dílo organizací a lidí, 
kteří se o rekonstrukci domu a zřízení 
expozice postarali, hodné chvály. Promiňte, 
že donucen povinnostmi zpravodajskými 
vyjmenuju jen několik. Město Jičín, 
Židovská obec, OPS Baševi, Honza 
Kindermann a mnoho dalších. Dobře, že se 
Jičín dostal mezi deset hvězd, zařazených do 
programu Revitalizace židovských památek. 
Židovská ulice je úzká, třípodlažní dům zdá 
se ještě vyšší. Schodiště je krásné. Trochu 
připomíná to v domě ve Fortně, kde se 
narodil Karl Kraus. Všude dá se najít nějaká 
souvislost. Tady ta, že dole je expozice o 
jeho životě. „Život Krause byl pestrý“, říká 
autorka libreta, Alexandra Blodigová, „měla 
bych materiálu na tři takové místnosti“. A 
vypráví, jak těžko vycházel Kraus s lidmi. 
Asi taky proto si své noviny Die Fackel psal 
většinou sám. Za 37 roků vydal 922 čísel.  
Hned vedle je 26 obrazů Michaila Ščigola. 
Série téměř černobílých obrázků je věnována 
deníkům Franze Kafky. Typické ščigolovské 
dílo. Ne ilustrace. Zcela volně nechal se 
malíř inspirovat životem Kafkovým. Každý 
můžeme si skládat epizody života, pokud je 
známe. Spojení je zcela volné. Tak, jako byl 
pestrý život spisovatelův. 
S dvěma zmíněnými autory je spojena stálá 
expozice Židovští spisovatelé v českých 
zemích v 19. a 20. století. Jičín v ní získal 
jedinečný soupis židovských autorů, který 
v Česku nenajdete. Poutavé čtení. Skvělý 
studijní materiál. I o tom, kolik z nich má 
datum úmrtí v období válečném. 
 

Majdan v Jičíně 
Tam se nejít nedalo, i když pozvánka přišla 
jen pár hodin před akcí. Ukrajinský fotograf, 
filmař, novinář a příjemný člověk Igor Gilbo 
přijel díky přátelům do Jičína a promítal film 
o Majdanu, jakož i otevřel výstavu fotek a 

po filmu držel besedu. Stalo se v pondělí 2. 
června na jičínské radnici. 
Dojem a atmosféra se těžko popisuje. Film 
bez komentáře. Jen zvuky Majdanu 
v kritické době. Působivější, než spousta 
slov. Na závěr dokumentu hlasitá slova 
srozumitelná. Slova duchovního při mši. 
Přímo tam, na náměstí. 
Po filmu Igor jakoby nechtěl ani mluvit. 
Vysvětlil, že nevynáší soudy, jen 
dokumentuje dění. Pak to porušil. Na přímou 
otázku nedalo se neodpovědět. Mluvil, tak, 
jak to vidí mnozí z nás.  
Ne, nechci opakovat fakta. Jen připomenout 
atmosféru. Viděla se mi podobná té, která 
byla u nás v roce 89, 90. Taková byla tam 
mezi námi posluchači. Posluchači různých 
stran, ano, i protichůdných stran. Najednou 
byli jsme za jedno. Škoda, že my dáváme se 
dohromady jen v určitých chvílích 
vypjatých. V ten pondělek mi tenhle 
poznatek připomněl. 
Ještě o Igorovi. Mnozí ho pamatujeme, 
vystavoval v roce 94 na Valdické bráně. 
Není velký vzrůstem, má vousy, vlasy trochu 
rozcuchané. Už prošel svou sedmdesátkou. 
Skromný pohled. Drsnou tvář. Gestikuluje – 
dobře se fotí. Prý vypadá jako mužík. 
Dokonce ten z Mrazíka. Chlap, který od 
pohledu získá sympatie.  

 
Do Varnsdorfu za psaním a 
čtením 
Ostatně soudím, že i psaní, čtení nemá 
souviset jen se sezením a poslouchání. Pouť 
za knihou. Pouť za … Vlastně jak to uvést? 
Soutěž Literární Varnsdorf měla v pátek 13. 
června už jedenáctý ročník. Pošlou se práce 
(poezie, próza, publicistika), porota hodnotí 
a pak některé účastníky pozvou. Myslím, že 
jsem tam už byl asi čtyřikrát.  
Není umění přijet, poslechnout si čtení, 
hodnocení porotců a vyhlášení. I tady líbí se 
mi pouť. Pouť za tím vším. Varnsdorf má tu 
výhodu, že hranice je tam klikatá a když vy 
jedete rovně, tak chvilku jste v Česku a hned 
v zápětí v nějaké jiné zemi. A pak zase 
v Česku, tam je nejlíp. A nejlevněji. Akorát 
že tam jsou blbé silnice. Když jsem stoupal 
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ke Krompachu, předjela mne ženská. Už 
v letech. Jen tak si pomalu šlapala a si jela. 
Já taky pomalu, ale já jsem rychleji neuměl. 
V sedle nahoře mi zapálilo. Má elektrokolo.  
Když jsem se u pana starosty Krompachu 
ptal na další cestu, dozvěděl jsem se, že tam 
opravdu bydlí generál Chromec. Já měl 
zapamatované, že před devětapadesáti lety 
zpívali jsme na vojenské škole pochod 
Žižkovců a ten složil tehdy důstojník 
Chromec. Ještě si ho pamatuju: Pevný krok a 
odhodlání v tváři/jdeme vpřed za jasným 
cílem dál/šťastný zítřek na cestu nám 
září/bránit život je náš ideál … Ale tady mi 
jasný cíl moc nepomohl – bylo to do kopce. 
Zase.  
Ale nahoře se to zhouplo – a krásně klikatilo 
dolů a dolů. Dolejšek se jmenoval  Kurort 
Jonsdorf. Paráda. Pak jsem se zeptal 
německy, dozvěděl jsem se geráde aus a byl 
Varnsdorf. Tam v knihovně Milan nalejval 
kafe a byli tam pěkný holky a několik živých 
spisovatelů pravých. To byli porotcové a ty 
holky soutěžící. Debata byla zajímavá, 
protože ti spisovatelové říkali, jak je dobré 
být spisovatelem, ti že mají hodně peněz. 
Zejména básníci. 
Studentky pak četly vybrané soutěžní práce, 
jeden student hrál na saxofon – to byly 
předěly. Probíhalo to jako při každém jiném 
vyhodnocování literární soutěže. 
V igelitkách, co se dostávaly, byly samé 
knihy, ty se dobře vezou na kole, zvláště do 
kopce. Pak se křtil almanach a všichni se 
shodli, že almanach může být v kolébce, ale 
že se nebude polejvat, že šampusy radši 
vypijeme. Všichni si ťukali a paní ředitelka 
všechno fotografovala. 
Pak byly kuloáry a jednohubky. Tam jsem se 
dozvěděl, že ty pěkné holky soutěžky jsou 
většinou kantorky, ale mne potěšilo, že 
hezky mluvily o dětech, i když na konci 
školního roku únava z pedagogování vrcholí. 
Ano, jistě, pak jsme šli do hospody. Tam 
autoři rádi, když mají tolik peněz. Téma? 
Jistě, drby. Literární drby nejsou obyčejné 
drby. Ony jsou obyčejné, ale mluvčí soudějí, 
že jsou intelektuální. Věčné téma byl Magor. 
Soudy byly oboustranné. Pak došlo na to, 
zda je, nebo není dobré převyprávět klasická 

díla do moderního jazyka, třeba Babičku. To 
bylo zvlášť pikantní, protože přítomen byl 
autor ilustrací, což někteří nevěděli. Třeba 
já. Pak někdo navrhl rundu, ať každý 
jmenuje oblíbeného básníka. Tady se 
předvedli pedagogové, kteří odpověď měli 
dávno promyšlenou. Chrlili. Ze školy jsou 
zvyklí. Když čas pokročil, vyprávěli dva živí 
spisovatelové, jak byli v bordelu. Ale prý ten 
zážitek byl jen kulinářský, erotický ne. Snad 
jen ještě rozlišení: ten konec stolu, kde jsme 
byli my soutěžící, spíš poslouchal, nebo se 
ptal. Jasně. Spisovatelové jsou jen zvyklí tiše 
psát, tak tady se alespoň vymluvili.   
Když jsme šli domů, svítil nad náměstím, 
které tady je spíš návsí, měsíc. Byl v úplňku.  
 

Dobrovolka Helen 
Je v Lodžii už skoro rok. Je to taková holka, 
která když je potřeba, tak vezme lopatu a 
hází. Neptá se. Proto, že když přišla, tak 
česky neuměla vůbec. I když se trochu 
naučila, stejně se neptá a maká, je už taková. 
Jo, taky trochu nesmělá, všechno dost 
vnitřně prožívá. I vystoupení. A že jich za 
ten rok bylo. Spousta věcí děje se okolo 
Lodžie a slov tam netřeba. Soudím, že to ji 
vyhovuje.  Zafixovanou ji mám zejména, 
když dělala s ostatními tanec lesa. Lesní 
víly. Vystupovaly zpoza stromů, pařezů, 
samy obalené větvemi a tančily. Pak si 
s přáteli, dalšími dobrovolníky, udělala svoje 
taneční vystoupení. Na dvoře Lodžie. 
S hráběmi. A další… 
V úterý 24. června  připravila povídání o 
svém dobrovolnictví a o své zemi, Francii. 
Spojené s promítáním a ochutnávkováním 
jídel z jejího domova. Důležité byly tam sýry 
a všechny možné jejich kombinace se 
zeleninou. Úžasná žranice. Skvělá Helen.  
Ten fenomén dobrovolnictví. Může se 
každý, kdo má mezi 17 a 30 lety přihlásit. 
Hodí se třeba pro absolventy, kteří nesehnali 
práci. Teď se zavádí i dobrovolnictví pro 
seniory. Informace v Káčku, v Lodžii. 
Dobrovolnice Helen je pro Lodžii skvělá 
kamarádka a velká pomocnice.   
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Pikantnosti 
- V čekárně, nebudu jmenovat u kterého 
specialisty, smáli byste se, přišla sestřička a 
každému pacientovi přinesla kelímek vody 
s ledovými kuličkami a s ponaučením, že ve 
velkých vedrech se má více pít. Bylo to 
malé, ale milé. 
- Skrz plot protlačily se jahody. Školka na 
vycházce trhá. Šikovný kluk povídá: „Tyhle 
šišaté červené koule že jsou jahody? Ty se 
přece kupují v Kauflandu.“ 
- Na stole byla sklenička se šťávou. Přímo 
na ubruse, bez podšálku, bez podložky. 
Nesnáším. Vzal jsem takovou tu podložku, 
podsunul pod skleničku, při tom koukal, co 
je ještě okolo špatně. Jak jsem koukal jinam, 
postavil jsem skleničku trochu vedle, ta se 
převrátila, šťáva vylila. Já vůl. Snaha o 
nápravu věcí lidských nemusí se vždy 
povést. Zvláště není-li důkladná. A má 
vůbec smysl pokoušet se některé věci 
napravovat? Nejsou ony se svými drobnými 
chybami vlastně tou největší přirozeností?  
 

Četba 
Emil Hakl Pravidla směšného chování. 
Autor frčí, nejen kvůli Liteře, kterou dostal. 
V rozhlasovém rozhovoru nazírám, že on 
není sebejistým autorem, který se vytahuje. 
Pocit, že i trochu zadrhává. Nejspíš radši 
píše, než mluví. V knize skvělé dialogy 
s mluvou trochu drsňáka. Čtenář hádá, kolik 
tu autobiografična. Vztah s otcem skvělý. 
Popis méně obvyklého prostředí. 
Paraglaiding a putování dunajskou deltou, 
s finálním vysypáním tátova popela. 
Kateřina Tučková Žítkovské bohyně. 
Jedna z těch knížek, po které čtenář touží ta 
místa vidět. Nejen. Kateřina komponuje dění 
s krajinou a ještě ve vhodnou chvíli přidá 
povětrnost. Ta děj umocní. Kopanice 
v Bílých Karpatech plodí svérázné lidi. 
Drsné, alkoholické. S krajem srostlé, krajem 
formované. Ti si nedají moc do života 
mluvit. A když, tak srovnání  (pomsta?) je 
přísné. Skoro se nechce věřit, že i tady se 
StB vyřádila. A bohyně? Třeba vyčíst, co 
znamená bohovat. 

Robert Smolík, Martin Vosáhlo 
Valdštejnův Jičín. Části: Veliš, Jičín, 
Libosad, Kartouza. Fotografické (Martin), 
ilustrační (Robert). Žádný bedekr. I když 
jeden návod obsahuje: Jak číst Valdštejnův 
Jičín. Textu nemnoho. Jen Vladimír Mikeš 
(vlastně další autor)  vede na třech stránkách 
úvahu Zapsat se do krajiny. Plnou citací a 
odkazů. Pak Robertovy krátké glosy – 
vysvětlivky.  
V nich to nejpodstatnější. Jak číst 
Valdštejnův Jičín. A vysvětlení je 
v Martinových fotkách. Pokud se umíme a 
chceme zamyslet.   
 

Kousky z deníku 
14 05 2014 K maturitě ještě 
Sedíme nad literaturou s PL. ADHD, 
dyslektik, dysgrafik a jánevímcovšechno. 
Tyhle problémy si neznalí nedovedeme 
představit. Pomalu jsem do nich při našich 
sezeních nahlížel. Nečte. Vůbec. Netají se 
tím. Jak tedy s povinnou četbou? Pokusit se 
cosi nabiflovat. Brr. 
Píše šíleně. Čmáranice, které po sobě 
nepřetečte. Dobře, tak pokus zapisovat 
výklad na počítači. Ani to moc nejde. Matika 
se takhle zapisovat nedá. Když děláme spolu 
matiku, moc to nejde. Ale občas podaří se 
mu něco vyřešit na základě selského 
rozumu, bez školní teorie. Třeba  
posloupností, jak každý schod je o něco 
vyšší. Spočítá – a nezná vzoreček pro 
aritmetickou posloupnost. Ani neví, že je to  
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posloupnost. V tuhle chvíli máme oba 
radost. Jo, i matika dovede udělat příjemno. 
Ale přejde šedesátá minuta a odpadá. 
Nepřijímá. Je na něm vidět únava. Tlačím na 
pilu marně. Když odejde, přemejšlím, jestli 
to není obyčejná lenost. Asi všeho kousek. 
Ještě k češtině. Nedivím se mu, že si plete 
Šejkspíra a Goldoniho. Já bych asi taky. Ale 
když se dostáváme k současné české 
literatuře, zajímá se o souvislosti. Holokaust, 
komunisti. Moc o tom neví. Ale jeho zájem 
mne těší. Povídáme si. 
16 06 2014 Tiskovka 
Byla výroční. Rada v tomhle období už 
zasedla stokrát. Panečku. Dostali jsme 
zákusek. Byl s vysokou vrstvou krému. Jak 
je dobré být v Jičíně novinářem. Tahle rada 
měla jen 35 bodů. Někdy bývá až 
k sedmdesáti. Z těch pětatřiceti se nějak 
dotýkají kultury asi 4 body. A tak si 
povídáme hodně o penězích. Dostali jsme 
k tomu tabulku, je vybarvena oranžově, 
zeleně, žlutě. (Já se barevného tisku bojím, 
je drahý). Jsou tam slova jako rekonstrukce, 
realizace, zateplení, kanalizace. Když si čtu 
„klavír“ (1,85 mil) vybavují se mi rozzářené 
oči paní ředitelky Jarky. Zákusek ukusuju 
pomalu, pánové se rozpovídali ekonomicky. 
Evropské fondy (třeba na kolej), budou 
známy v příštím roce. 
Pan tajemník má v ruce krabičku a pouští 
klimatizaci. Dálkově. Zaujala mne věta: 
„Horší pro nové zastupitelstvo je, když se 
něco postaví, a oni to pak musí udržovat.“ 
(Rozuměj – musí platit tu údržbu). Pak se mi 
líbí, že v Odpočinkové zóně Cidlina na 
Novém Městě se zase počítá, že by si řeka 
zase svou přirozenou cestou mohla udělat 
své meandry. Které jsme kdysi pracně 
zrušili.  
Pak ještě návrat k zimáku. On byl 
projektován jako neuzavřený a nevytápěný. 
(Kvůli nákladům). Táhne tam. Takže 
budoucnost? „Nevolte do zastupitelstva 
hokejisty.“ Nojo, když tam budou lidi od 
kultury, koupí se třeba další klavír. Takhle 
vypadá politika v praxi. 
Ale přece: Zdá se mi život v Jičíně až příliš 
klidný. Jsme tak nějak spokojeni sami se 
sebou. Pokud se to dá, problémy převedeme 

do humoru. Do voleb vydržíme. Pak se 
budou dlouze dohadovat koalice… Šlápne 
do něčeho Mirek Matějka? Jestli projde. 
Jakou sílu budou mít pušisti? Stačí jim spojit 
se s komunisty?  
Hlavně, aby se začalo něco dít okolo koleje.    
17 06 2014 Honza otvírá židovskou školu 
Dobré dílo. Jeho, i té party Baševi. Přiznává, 
že ještě včera večer věšeli s Michailem 
obrazy Kafky. Myslím, že v těch chválách, 
které při projevech zazněly, zasloužila si ta 
skupina lidí, ti nepapaláši z Baševi větší 
zmíňky.  Byla by synagoga, i tohle, kdyby 
oni se nestarali?   
Terezka moderovala, měla parádní šaty co 
má dole sukně tu obrubu. No, nemusí se mi 
všechna móda líbit. Líbí Terezka a její dílo.  
Nevím proč, zdálo se mi málo světla. 
Zejména dole, kde Kafka. Když jsem to dílo 
viděl u Michaila v ateliéru, mozaikově, 
obrázky těsně vedle, měl jsem z toho lepší 
pocit. Všímám si, jak lidi zaujal trčící 
pinďour na jednom obrázku. Já hledal ten 
obrázek, jak si tam úředníci úřadujou a dole, 
pod stolem si jeden něco spisuje. Jak ho ten 
ostatní svět nezajímá. 
Paní X chodí nahoře v expozici spisovatelů a 
ukazuje, kde všude jsou chyby, co se jí 
nelíbí. Prý přílišný spěch. Nojo, Tomáš 
Pěkný umřel uprostřed díla. To je moment, 
kterého si třeba moc lidí nevšimlo. Jako si 
nevšímají těch chyb. Ty vidí odborník. 
Kvalitu díla to nezmenšuje. 
Kraus. Prý se s ním moc lidí nesnášelo. Tak 
si pak dvě třetiny své Pochodně psal sám. 
Váchal se taky mezi lidmi pohyboval … 
dopr jak to říct … nepřívětivě. Oboustranně. 
Stejně muselo být zajímavé, jak si se Sidonií 
povídali. Ten některý jejich rozhovor ve 
Vrchotových Janovicích bych rád slyšel.  
Tady se koukám do dvorečku. To je pěkný 
pohled shora. Do příslušného (tedy využívají 
nezasloužení papaláši pohoštění) i 
sousedního, tam je spousta kytek. Měli by 
tam být místo papalášů. A schodiště točivé 
se mi tuze líbí.   
19 06 2014 Průšvih 
K dnešku nemám jediný deníkový záznam 
do novin. Jen pár poznámek. Něco zpětně 
dovymyslím. Blbej pocit. Výčitky. Co 
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vlastně dělám? Pravda, máme posekáno. Ale 
tolik na zahradě ještě práce. A další, jiné. 
Večer nejsem schopen se donutit. Jen blbá 
televize, při které usnu. 
Některé pocity neodvažuju se na veřejnost. 
Těch by bylo. Nebo mám? Tak jo, jdu 
dozadu. 
21 06 2014 Praha dnes 
Hu. Královská cesta. Ve výlohách cosi 
blyštivého. Kloudného pekaře či 
knihkupectví jsem nenašel. V těch ulicích 
tlupy, většinou hovoří mi neznámým 
jazykem. Ve předu dáma, nad sebou deštník 
nebo jiný klacek, před pusou takovou 
kuličku – mikrofon. Tlupa sleduje deštník, 
výlohy, holky v krátkých sukních. Po hodině 
každé poslouchání omrzí. 
Před radnicí se nedá projít, čekají na panáky. 
Ale vedle na podezdívce v klidu můžu 
otevřít jogurt a kousek chleba (polívku tu 
nabízejí za 115) a poslouchat dixilend. Až: 
jeden tatínek vykládá synkovi, co znamená 
sedmadvacet křížků na chodníku. Potěšilo. 
Ale vzpomínka na Kryštofa Haranta. Jak se 
obrátil na kamaráda a nebylo mu to nic 
platné. 
Úplně vedle skupina holek položila kufry a 
lehla si, hlavy ne těch kufrech. Nomádi na 
dlažbě. Na Karlově mostě některé sochy 
ošahané, až vyleštěné. Ale panoráma 
Hradčan se Strahovským klášterem, to nám 
nikdo nevezme. 
Vzpomínám na zlatá šedesátá, kdy jsme si 
mohli dát pivo kdekoli a U Mecenáše biftek. 
To byla doba, kdy byli Smetáčkovci 
(tradicionál) ještě studenty. 
Do jiného světa! Pěkná holka mi poradila (že 
se se starcem baví? Ještě mi šla cestičku 
ukázat). Asfaltka = dráha pro inlajny. Vlevo 
dokopec, na něm nahoře Žižka. Vpravo 
zadní strany činžáků. Malé dvorky někteří 
šikovně využívají. Jsou tu i hospůdky. 
Hlavně ale boží klid. Sedm minut od 
Wilzoňáku. Kličkuji mezi bruslaři, ale jde se 
dobře. Hospoda U vystřelenýho oka se nedá 
přehlédnout. Šikovně rozsázené sezení na 
stráňce. Dřevěné lavice, stoly, dokonce 
jevišťátko. Na něm z písmen složené 
LITERÁRNÍ VYSOČINA 2014. Čtyřka je 
čerstvě napsaná fixem na víku od krabice. 

Zorka, neopakovatelná zmatkařka a Radek, 
největší český básník (asi 208 cm), začínají 
vyhlašovat výsledky literární soutěže. České 
literárky a literáti, co si své knížky vydávají 
většinou sami, dostávají diplomy a tašky 
plné knih. 
23 06 2014 Mařenka 
Mařenka je sestřenice mé maminky. I když 
narozená 1935. Mařenka je jeptiškou řádu 
sv. Františka, klášter mají v Brně. Jednou 
ročně dostává dovolenou a jede za svou 
sestrou Andou do Jičína. Nějak je to asi 
shora zařízeno, vždycky se potkáme a 
povíme si co nového. 
Bystřická holka uklízela na jičínské chirurgii 
ještě za primáře Steimana. Musela být 
šikovná, poslali ji na zdravotku, 
odmaturovala. Pak, když to bylo možné, 
vstoupila do řádu. Tedy dvojnásobná sestra – 
zdravotní a řádová. Jako zdravotnice dlouho 
přesluhovala, nechtělo se jí do důchodu. 
Když jsme se rozloučili, šla pomalu přes 
jičínské náměstí k Jakubovi na mši. 
 

Kačenka, Ninka, Hubert. 
 

- Vstoupil na sál jeden člověk, vyšli, 
pravda, přesněji vyvezli, dva.  
Hubert v té své malinké postýlečce za 
krátkou chvilku vystřídal spoustu mimiky. 
Jakoby šklíbení, to když šly větry. 
Spokojený spánek. A pak ten, proložený 
úsměvem. To když se mu něco pěkného 
zdálo. Co pěkného se může zdát 
člověku, který je na světě tři dny? Co on 
o světě ví? Budeme ho to opatrně, 
nevtíravě učit.  
- Kačka má třídní přehrávky. První 
klavírní veřejné vystoupení. S ní ještě 
dvaatřicet žákyň a žáků paní učitelky 
Pelcové a pana učitele Petiry.  Dámy 
mají udělané vlasy (lokny), pánové spíš 
ležérně. Děvčata na klavír v převaze. 
Ale vynervovaní jsou všichni, zvláště ti 
menší. Kača v parádních šatech, na 
poslední chvíli ani nechtěla hrát. Měl 
jsem zakázáno fotit. Doma mi tvrdila, že 
ztratila noty. Vžívám se do té její trémy.  
Do úlevy po odehrání. Už může na 
prázdniny. 


