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Dobré zprávy 
(http://zpravyceskyraj.cz/) 
Tak se jmenují nové jičínské noviny na 
webu. Výstižný název. Vydává je Vlaďka 
Wildová. Je skoro doma na Valdické bráně, 
a tak má velký rozhled po Českém ráji. 
Známe ji z rozhlasu, hraje v Závěsném 
divadle, je aktivně přítomna u mnohého 
kulturního dění v Jičíně. Myslím přítomna 
jako občan. Z toho samozřejmě vyplývá i 
činnost novinářská. 
Noviny mají obvyklé rubriky. I když mají i 
svou Černou schránku (policejní zprávy), 
dávají přednost tomu, co mají v názvu. Když 
si otevřete rubriku Kontakt, je tam Vlaďčina 
fotka, jak prolézá mezi skalami. Ano, paní 
redaktorka nespokojuje se s povrchními 
zprávami, jde důsledně a do hloubky za 
vybraným tématem. A v komentáři nebojí se 
povědět svůj názor, aniž by zakrývala 
objektivní pravdu. Z terénu vozí pro čtenáře 
spoustu fotek. 
Prochoroviny mají z „konkurence“ radost a 
přejí úspěch. Publicistický i komerční. 
Neboť, proč to neříct, i regionální novinář, 
právě on, který si dělá a platí všechno sám, 
má výdaje. A nejen na jídlo.  
 
Nomádi startují 
Přijdu do Lodžie, vidím, ve druhém průjezdu 
holka s flétnou. Má tmavé dlouhé vlasy, 
fialové triko na ramínka. Je tu narovnané 
voňavé dřevo na zimu, tak má klid. K těm 
polínkám se flétna i ona hodí. Hraje a hraje. 
Do zblbnutí opakuje jeden motiv, až má 
pocit, že je do dobré. Tak mám čas fotit. 
Noty nemá.  
 

Tady noty nemá nikdo. Jen papíry, které 
někde najdou, aby si vypsali pořadí skladeb. 
Tak vzala za své, jsouce popsány na druhé 
straně, i Jirkova sbírka plakátů, která z té 
správné strany je výtvarným dílem. V parku, 
nedaleko schodů jsou dívky dvě, v obsazení 
housle a bicí. V pozadí s lodžií jsou úžasně 
fotogenické – barokní duo u barokní stavby. 
Atd. 
Na dvoře dívky krájí zeleninu k večeři.  
Jedna trojka sedí na trávníku a rokuje. 
Nevím o čem, rokují englicky. To je tu teď 
nejpoužívanější. Tahle generace englicky 
umí. Naše se učila hlavně bukvy, nakonec 
prý jdou teď do módy. 
Do Teatronu, kde se spí, se neodvážím 
podívat, neb se obávám, že bodování úklidu 
se ještě nekonalo a asi ani konat nebude. Inu, 
jsou i jiné důležitosti. Pro většinu důležitější.  
Vojta má, tuším, nový účes. Mám dokonce 
podezření, že se před představením šel 
učesat. Aby ne. Umí englicky, umí zpívat a 
patří k organizátorům. Povšimnul jsem si, že 
většina tu pobíhá a pak koncertuje bosa. 
Zajímalo by mě, jestli si pak do spacáku 
umyjí nohy.  
Až si tihle muzikanti ze 16 zemí odbudou 
koncert, odjedou na šňůru po Evropě. Bude 
se jmenovat ETNO HISTERIA 
UMEUROPA CARAVAN. 
Po koncertě Jirka říká: „To je proChore, 
co?“ a myslel tím i muziku, i ty půvabné 
Evropanky. 
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Za Valdštejnem do Polska 
Do polské Swidnice je to 122 kilometrů a 
podle serveru Mapy se to dá pořídit za dvě 
hodiny. Protože Aleš přišel pozdě a proto, že 
polské silnice zdaleka nejsou lepší než naše, 
trochu jsme to 28. června přetáhli. Na místě 
ale vyskákalo osazenstvo autobusu a ukázaly 
se zlaté české ručičky. Vystoupení Jičíňáků 
na „pikniku historicznem na Swidnickem 
Rynku“ bylo včasné a skvělé. I když psáno 
polsky, naši Poláci nám rozumějí. 
Valdštejnské slavnosti rozšířily se i do 
Polska, protože vévoda ve Swidnici třikrát 
pobýval. Bylo to na Rynku v domě u zlaté 
koruny. Však ta koruna tam ještě je, a když 
jsme ji fotili, seděl na ní svidnický holub. 
Jičínské vystoupení stánkové spočívalo i 
v barokní komponované krajině, ve které 
byla i lípová alej, kde spolu závodili 
Rumcajs a Manka, ale v Polsku ji říkají 
Hanka. Polské děti si tyhle závody na kličku 
užívaly. Jakož i střílení kuliček z děla a 
biliár na jičínském náměstí. Dále tu byl 
stánek MIC s prospekty, samozřejmě 
v Polštině. Následoval stánek drátenický, 
suvenýrový, tiskařský, perníkářský a 
bylinkový. Fronta byla u Lodžií, které se 
pekly z bramborového těsta, na místě si ho 
děti vyválely. Ani okno jsem nedostal na 
ochutnání. 
Všemu předcházela ekumenická mše 
v evangelickém kostele, který vypadá jako 
velký hrázděný barák, prý se tam vejde 7000 
lidí. Otčenáš v polštině byl docela 
srozumitelný, jakož i kázání, kde zněla slova 
„togo samego boga, mrawnost i etika“. 
V průvodu pak byla spousta vojska, 
hejtmanů a radních všelijakých, všichni 
v historických kostýmech.  Vpředu neseny 
vlajky Swidnice a Jičína. Praporečníkovi 
Pavlovi to slušelo. 
Nu a pak na Rynku pestrý program, který 
končil kvartetem a jak bývá zvykem, 
muzikanti stále přidávali. Kdo měl čas a 
chuť, porozhlédl se po městě. Katedrála Sv. 
Stanislava a Václava je úžasná. Ale velmi 
zaujal bronzový Jan Pavel II. na náměstí 
před chrámem. Klečící nachýlená postava 
opírající se o berlu. Skvělý symbol. 

Ano, jistě, kuloáry, rozhovory. Podstatné 
jsme si dokázali říct. I o lipové aleji, kolik je 
tu stromů, i o tom, kolik si vydělá průměrný 
Polák. I když přepočet zlotých přes eura byl 
náročnější. I další zajímavosti. Třeba, že 
polské děti jsou úplně stejné, jako naše. 
 
(Tenhle článek se do papírového Jičínského 
deníku nevešel. Nebylo místo.) 
 

Posvícení s Josefem a Annou 
Byly časy, kdy z Jičína vyjel průvod s károu. 
Na káře byla basa piv, zbytek guláše od 
včíra, ale možná to byl boršč. Průvod došel a 
dojel do Radimi k Váchalovu hrobu a 
zastavil se i u hrobu Mackové. Letos sešli 
jsme se tam dojedouc. Byly nějaké projevy, 
Pražáci přinesli plechovou tabulku 
s Váchalovým epitafem, Jirka dal na hrob 
doutník a byly i nějaké kytky. Josef Váchal 
se narodil právě před sto třiceti lety a 
Studeňanští na něj nezapomínají.  
Spojují vzpomínku na oba své obyvatele 
s poutí. Otevřeli k prohlídce památník na 
návsi, posvětili krásně opravenou kapličku 
Panny Marie Sněžné. A zase byla projevy, 
kde znělo o tom, že JV a AM se prohánějí po 
pláních astrálních a taky, že se v hospodě 
tancovalo okolo dřevěného sloupu. Už ne, 
hospoda vyhořela a od té doby dřevěná 
vesnice hospodu nemá.  
Má ale šikovné obyvatele, kteří si pouť 
náležitě užívají. V bývalé traktorce, kde oba 
umělci domku bývali, připravili dvě scény, 
příjemné posezení, vše zastřešené. Na jedné 
scéně bylo divadlo, možná lépe pásmo o 
životě obou. Pan Haken přiznal, že musel 
přečíst 450 stran z deníků, kronik i jiných 
dokumentů, aby ho připravil a Studeňanští 
sehráli. Na druhé scéně, na druhé straně, 
posléze hrála kapela ze Soběrazi a před ní 
tančila děvčata z Podůlší. Nu a mezi nimi, 
těmi scénami, bylo ono posezení, kde se 
diváci dívali a poslouchali. Takže nejen 
Krumlov, ale i Studeňany měly otáčivé 
hlediště. Jenomže Studeňanští se otáčejí 
sami. A nedělají okolo toho takovej tyátr, jak 
v Krumlově. A v Krumlově se divákům 
nedávají utopenci a chleba se sádlem.  
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Kdo pečlivě poslouchal, dozvěděl se, že 
Váchal nazýval svou družku Anna 
Kocourková a ona jeho Váchalíčkem. 
Ano, proč to neříct, Máša ještě žila, ale Josef 
už s Annou jezdil na cesty. Kumšt je 
spojoval. Oba tvořili na vzácném, ručně 
vyráběném papíře z Prášil. Znělo mnoho 
dalších zajímavostí. Třeba jak jednou 
Macková k nelibosti Váchala uklidila a 
v posteli napočítala dvaadvacet láhví. Ale 
taky, že doba, kdy komunisti zabrali Macků 
statek a pokáceli krásné stromy, že nebyla 
pro oba lehká. Všechno skončilo 
v devětašedesátém. Umřela Anna, Josefovi 
přivezli z Prahy titul zasloužilého umělce a 
za pár dní pak odešel na ty astrální pláně i 
on. Škoda, že už nebyl po převzetí 
zasloužiloumělecké roury s diplomem fit. 
Ten by jim to náležitě okomentoval, ten titul. 
Tak, jak to uměl jen on, mistr dřevorytu a 
mistr ostrého slova. 
„Nejraději zpracovával dřevo/ a že ryl také 
do lidí,/ dnes obdiv světa nesklidí,“ napsal v  
epitafu. V tomhle se mýlil. Jistě, někdo ano, 
jiný ne. Někdy ne, jindy ano. Mluvím o 
obdivu k jeho dílu.  
 

Čtení 
- Pavel Juráček: Deník. Nejtěžší knížka, 
kterou jsem držel v ruce. Tedy - kromě 
nějakých spisů v Broumovském klášteře v 
kůži, které jsem si směl potěžkat. Juráček má 
1075 číslovaných stran, při formátu 16 x 18 
cm. Vleže při čtení dlouho neudržíš. Litera 
2004, kniha roku LN 2004. 
PJ (1936 – 1989). Scénárista, dramaturg a 
režisér, publicista, prozaik a básník. Filmy: 
Postava k podpírání (1963), Každý mladý 
muž (1965), Případ pro začínajícího kata 
(1969).  
Vyšlo před 11 léty. Nemohl jsem sehnat. 
Když se povedlo, zhrozil jsem se tloušťky. 
Tak dobře, prolistuju, seznámím se, vrátím. 
Nejde to. Čtu pořád dál. Zhýralec. Neměl to 
lehké, ale ještě těžší měli to s ním lidé okolo. 
Kouřil, pil, nespal, nejedl. Dlužil si peníze. 
Pak ale dokázal mnoho hodin, i v noci, 
soustavně pracovat – psát. Filmové povídky, 
synopse, scénosledy, scénáře… Kritický ke 

svému okolí. Ale i k sobě. Komentoval dění 
okolo sebe, včetně lidí. Žádný povrch. 
Hloubka. Analýza svého nezřízeného života. 
I života okolo. Skvělé plány, které plnil i ne. 
Hlavně ale – otevřeně a bez příkras. 
Proč porotcové v obou soutěžích knihu 
ocenili? Co je na ní zvláštního? Vždyť třeba 
mnoho stránek jen osobní pocity. Pocity 
člověka jen málo, nebo vůbec spokojeného 
sama se sebou? Umřel ve třiapadesáti na 
rakovinu.  To co zanechal (filmy, literaturu) 
– je toho dost? 
Pokud platí, že má kniha klást otázky, tak 
Juráček splňuje to vrchovatě. 
- Sklepní knihy. V KVČ mají ledasco, ale 
někdy musíte počkat do druhého dne. 
Protože kniha je ve sklepě. Musejí ji nalézt. 
Najdou. Mnoho klasiků, všelijací 
Wolkerové, Kostkové, Neumanové a další. 
Ano, jistě, dávají tam knihy, po kterých 
čtenáři neprahnou. Tuším, že mezi ně patří i 
mistr Jirásek, náš někdejší ministr a naše 
povinná četba. Byl by tam, kdyby se před 
pětadvaceti léty trochu nezměnil náš svět? 
Bylo by zajímavé sledovat si, jak se mění 
čtenářský zájem. U studentů často 
motivovaný školními povinnostmi.  
To jen my, někteří starci, vracíme se 
k dobám minulým. Ke knihám, které jsme 
kdysi okázale zavrhovali. Které pro nás 
hledají ve sklepě. 
- Všímám si, že čtenář přede mnou zatrhával 
si některé věty. Slabounce, tužkou. 
Uvědomuju si, že, pokud bych se toho 
dopouštěl, označil bych stejné. Začal mne 
ten můj předchůdce zajímat. Spíš to byl 
mužský, podle výběru. Vnímavý. Byla by 
blbost po něm pátrat. Možná by se 
v knihovně dal pořídit seznam předchozích 
čtenářů. (Ale asi by to bylo zakázané mi ho 
dát podle zákona na ochranu jánevímčeho.)  
Představuju si ten dlouhý papírek se jmény, 
jak si v něm hledám zaškrtávače. Kdybych 
našel, dal bych si s ním pivo. Třeba by to 
bylo zajímavé povídání. A třeba by to byla 
přece jen holka. 
- Na Vltavě čte v půl dvanácté na 
pokračování A. J. Liehm z knížky Minulost 
v přítomnosti. Nejen, že se člověk dozví, 
jak to tenkrát bylo. Hlavně ale se vůbec něco 
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dozví. Pan Novinář řekne jasně nejen 
faktografii, ale i svůj názor. Je potřeba tyhle 
lidi poslouchat, je potřeba je číst. Abychom 
si připomněli, jak to vůbec vypadá. Jak 
vypadá to, že když člověk mluví, tak 
opravdu něco řekne. Mizí to u nás, tahle 
vlastnost. I v Jičíně. Jsme vtipní, s velkou 
pompou organizujeme soutěže o nejlepší 
hospodskou předzahrádku, nebo jak se 
sbírají víčka od láhví. Lid se zahltí, někdy 
znechutí. Lid má téma – a dá pokoj.  
Neuvědomí si důležitost důležitějších věcí.  
 

Napsali: 
Aniž bych zamýšlel, čtenáři se ozývají: 
- Nad posledními Prochorovinami jsem si 
totiž trochu zavzpomínal. Protože jsem 
strávil dětství ve Sladkovského ulici, 
židovskou školu a synagogu jsem znal 
důvěrně. Přímo ve škole bydlel můj spolužák 
a do synagogy jsme lezli malým kulatým 
okénkem vedle vchodu. To jsme ještě 
ničemu nerozuměli, ale ničit věci uvnitř nás 
nenapadlo. Svět se změnil. 
Popis návštěvy Prahy s hordami tlačících se 
turistů nám jen potvrdil, že nás to tam už 
vůbec netáhne. Necháme si jen krásné 
vzpomínky na hospůdky a vinárny, které 
jsme si i jako študáci mohli dovolit. Svět se 
změnil. 
Co se toho budoucího roznášení Prochorovin 
týče, tak moji adresu znáš. Je to moje 
poslední nitka spojující mě s rodným 
Jičínem. Mnoho zdaru přeje ze zimní 
Austrálie Honza Havránek. 
 

Kousky z deníku 
20 06 2014 Zase internetoví revolucionáři 
Kdosi poslal mi článek. Autor článku mimo 
jiné vypočítává v něm, kolik Nobelovek 
získali Židé a kolik celá islámská populace. 
A ta prý představuje 20 % obyvatel světa. To 
je argument?  K čemu? Takto rozdělujeme 
lidi? Dopr.   
Je demokratické, že se takto může kdokoli 
vyjadřovat. Je dobře, že světová síť to 
umožní. Je ale dost náročné všechno tohle si 
přebrat.  
28 06 2014 Swidnica ještě 

Oficiální článek jsem napsal. Teď 
poznámky:  
-K našemu stánku přišel Polák. Měl sako 
(byl svátek) a kšiltovku. Povídáme si. 
Dostáváme se k životní úrovni. 
Přepočítáváme složitě přes eura. Výsledek – 
jsou na tom hůř, podle výdělku. Nefňukal. 
Pak přišel znovu, přinesl klávesovou foukací 
harmoniku a zahrál nám. Testuju ho, 
Armstronga zná. Když odchází, říká, že za 
10 eur by přinesl akordeon. 
Internacionalismus v praxi. 
- Bronzový Jan Pavel 2. Před katedrálou mne 
sebral. Takový nachýlený, opírá se o berlu. 
Unavený životem. Tíhou svého úřadu. Jedna 
z mála soch, která mne zaujala, protože něco 
říká, o něčem vypovídá. Další věc – na zdi 
katedrály je pamětní deska na faráře 
Popěluška, kterého komunisti umlátili. 
- Musím se vrátit ke srovnání kostelů. 
Kamenná katedrála a dřevěný protestantský. 
Symbol i v tom rozdílu. Evangelíci směli 
stavět až za hranicemi města a nesměli 
z trvanlivého materiálu, jako je kámen. 
Přesto jsou tu stále oba. I lidi těch trochu 
rozdílných názorů. Protože Bůh je jeden, jak 
zaznělo v kázání. 
- Snažíme se Polákům vysvětlovat 
Valdštejnskou komponovanou krajinu. 
Soudím, že chápou. Protože Lukášova 
polština je fantastická. Česká slova 
s polskými koncovkami, nebo přízvukem. 
Hlavně, že si my Slované rozumíme. I když 
teď se slovanština (slovanství) moc nenosí. 

 
 

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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- Dům, kde Valdštejn pobýval má číslo 7 a 
jmenuje se U zlaté koruny. Šel jsem si ho 
vyfotit, koruna je opravdu zlatá. A seděl na 
ní holub. Seděl proto, že všude jinde jsou 
nastraženy bodláky, aby si tam nemohli 
holubi sednout. Tak seděl na tom zlatě. 
K čemu všemu nás fotodokumentace 
nepřivede. 
- Neumím papaláše. Tak fotím kvarteto, 
které hraje na podiu, když už papaláši odešli 
a vystoupení končí. Ale zůstává pár věrných, 
poslouchají muziku. Mezi nimi holka se 
zlatými vlasy. Krásně ji vlají. Krásná bude 
fotka osamělého věrného kvarteta s těmi 
vlasy. Nebude. Pomalý foťák, mezitím 
přestalo foukat. Potřeboval bych foukače, 
který by mimo záběr foukal, aby vlasy vlály. 
Ale zlaté zůstaly. I na černobílé fotce. 
- Když chceš platit v kavárně, přinesou ti 
účet v krabičce. Přečteš, vložíš. Ale když 
nemáš drobné? Bál jsem se, já libáňský 
venkovan, že nevrátí. Vrátili.  
- Valdštejn živý. V klidu konečně povídáme 
si s panem Kněbortem.  Provokuji, že v Jc se 
i říká – dost byla Kněborta. Rozhovořil se. 
Vysvětluje, že ono převtělení je důsledné. 
Pevné. Chápu, jak říká, že někdy se mu 
stane, že sám neví, kým v určité chvíli bývá. 
Má všechno pečlivě nastudováno. Testuju 
ho, odpovídá věcně. To, jak on koná, to už 
se nedá dělat jen pro peníze.  
 

02 07 2014 Nepíše mi propiska 
Vyměním, nepíše zase. Vyměním papír a ani 
to nepomůže. Ani když vyměním podložku. 
Tvrdou za měkkou. Je to horkem? Je to 
něčím jiným? 
Jo. Kdosi mi signalizuje, že už bych si s tím 
psaním taky mohl dát pokoj. Přemejšlím o 
tom. Jiná, možná i užitečnější práce by byla. 
Ale nejde to. Vymyslel jsem, že i psaní je 
droga. Některých věcí nedaří se mi vzdát. 
Přece nemůžu okrást Lidstvo.  
Juráček napsal: „Prázdný papír mi nahání 
hrůzu.“ 
 

03 07 2014 Naproti mně sedí  
dívka. Tráva je ještě po ránu vlhká, je 
zřejmé, že vlhký od potu je i její cyklistický 

dres. Měla by se převléci, ale možná nechce 
přerušit rozhovor, je zajímavý. V pozadí je 
bílá kaple ze třináctého století. Okolo 
několik pomníků, které zbyly ze zrušeného 
hřbitova. Dívka hovoří otevřeně. Zní i slovo 
antikoncepce, upozorní na pupínky 
v obličeji, poví, že dosud (do pětadvaceti) ti 
muži v jejím životě byli čtyři.  
Bude chytrá, zřejmé, že přesně ví, co chce. 
Asi ctižádost nechybí. Soudím, že ale ne za 
každou cenu. Při studiu získala vysoký 
jazykový certifikát z … tuším, že 
z angličtiny. Takže když učí, vydělá 200 za 
hodinu. Tady provádí v kapli ani ne za 70. 
Protože není moc návštěvníků, odpočine si 
tu. Navštíví ji kamarádi. „Tohle nedělám pro 
peníze.“ Když prováděla v domku malíře 
klasika, to byla „srdeční záležitost“.  
Má husté černé vlasy, často si je prohrábne, 
jimi zavlní. Hezky to vypadá. Hezky se 
poslouchá, nedává najevo, že bych už měl 
odejít. Když tohle píšu, hledám si její fotku. 
Věděla, že fotím, nebrání se. Příjemně, velmi 
decentně, se usmívá. Má tmavé oči, které 
hodí se k vlasům.  
Proč se k tomu vracím? Vzpomínám, jak 
hezky hovořila o své babičce. Jak si 
nastudovala její nemoc, jak ji trápilo to, že ji 
nemůže pomoci. To se mi líbí, i tím je mi 
sympatická. 
 

03 07 2014 Juráček 
se svým deníkem na čas oddálil mne od 
televize. Chválabohu. Vracím se ke čtení. 
Míchá tam studium s psaním, pitkami, 
vztahy s kamarády. Není moc těch, kteří se 
mu zavděčí. Na každém něco najde. Ale pak 
s nimi stejně propije noc. Z tohohle pohledu 
je pro něj svět špatný.  
Najednou bum. V pětadvaceti zamiluje se do 
dívky o sedm let mladší. Veškerý svět 
ostatní jde bokem. Nesoustředí se na práci. 
Na mnoha stránkách nepíše o ničem jiném. 
Takhle vypadá láska. Nebo jen 
zamilovanost?  
 

04 07 2014 Nemám paměť 
Tolik námětů, které zapomenu. Mám je 
pěkně v hlavě, ale když nepoznamenám 
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hned, zmizí. Za celý život nepodařilo se mi 
vymyslet systém. Přitom prosté – malý 
notýsek a tužtičku stále při sobě. 
Ještě jedno hledisko to má. Když si s někým 
povídám a přijdu na to, že rozhovor se pro 
svou zajímavost mění v interview, toužím 
vyndat sešit. Ale kdybych ho vyndal, začne 
se ten protějšek stylizovat. Nebude to ono, to 
spontánní. Živé, upřímné. A tak přicházím o 
mnoho zajímavého. Kdyby jen já. Ale i 
Lidstvo. 
Závidím těm, kteří si dovedou třeba i 
několikahodinový rozhovor doma vybavit a 
napsat. Tak prý to dělal Čapek s TGM, aby 
vznikly Hovory. 
 

05 07 2014 Madony 
Už jsem se chystal trefit do brány, když 
ozvalo se: „proChorééé“.  Břeťa sedí na 
lavici před Jakubem a odchytává lidi na 
výstavu. Na výstavu Madon v kapli kostela. 
On, paní Hofmanová, Anička, Jana, Bety – 
její snacha. Břeťa Kužel to jistí. Tak se dělá 
kultura. Osobně pozve lidi, pak osobně 
vysvětluje. Zajímavé. Jedno téma, různé jeho 
pojetí tří umělců. A přece cosi stejné, 
shodné. 
 

 

07 07 2014 Propletence 
Chystám pásmo na úterek. Bude na bráně. 
Rozesílám pozvánky, od koho nemám email, 
donesu papírově. Hledám někoho, kdo mi 
bude číst texty, sháním dataprojektor, plátno. 
Někteří se omlouvají, že pro ně brána 
vysoko. Nojo. Nejmíň rok nabízím ten 
program knihovně. Není pro mne místo. Vše 
obsazeno. Jediná možnost prý, kdyby někdo 
odpadl. To bych se dozvěděl třeba dva dny 
před. Hledám důvody. Nechce se mi věřit, že 
při dobré vůli by se místo nenašlo.  
 
 

09 07 2014 Pořád deníky 
Dneska ráno uvědomil jsem si slast deníku. 
Bylo to v 06:27. Deník je napsaný příběh a 
zároveň k němu komentář. Deník je seznam 
událostí a zároveň povědění k nim. Povím 

(sobě, jiným) co si o nich myslím. Jak je 
přijímám, co pro mě znamenají. 
Deníky jsou dva. Intimní, literární. Mnohý 
intimní stává se posléze literárním. Teď 
bych se samozřejmě mohl rozepsat o touze 
po senzaci, o literárním paparaziování. Nebo 
o tom, jak skrze čtení cizích deníků ty cizí 
lidi poznávám. Lépe, než z čehokoli jiného. 
Ale. 
Autor píše deník s vědomím, že ho uveřejní 
jako beletrii? Chce se lidstvu „předvést“? 
Ukázat se mu v lepším/horším světle. Mám 
věřit v jeho upřímnost? To záleží, jak ho 
znám, jak mu věřím. 
Srovnávám: J. Hanč – Události. J. Zábrana –
Modré sešity. I. Diviš – Teorie spolehlivosti. 
Kdysi napsal cosi Renč. Teď jsem se dostal 
k Juráček – Deník. Deníky Váchalovy. 
Samozřejmě Mácha. Och, jakou diskusi 
vyvolalo zveřejnění některých podrobností.  
Tady je zajímavé srovnání deníku jeho a 
Anny Mackové. Další, další. Je spousta 
deníků přetvořených do beletrie. Seifert 
Všecky krásy světa. Nebo se najde malíř, 
který čte a čte, pak začne malovat. Kafka – 
Ščigol. Néé. To není ilustrace. To je, co 
znamená být malířem, který dostane 
odněkud podnět. Však taky slyšel jsem 
kritiku ostrou. Proč prý maluje chlapa, 
kterému trčí pinďour. Nahatou ženskou. 
Odsudek, který u někoho sníží dojem z 
celkové expozice v Židovské škole, kde jsou 
obrazy vystaveny. Ale dobře, že tam jsou. 
Kupříkladu za tohle všechno můžou deníky. 
Za spoustu dalšího. Zveřejněné deníky jsou 
poněkud provokující literatura. 
 

10 07 2014 Proč mne tak  
sebralo líčení zamilovanosti v Juráčkově 
Deníku? Píše o intimních chvílích (decentně 
velmi), o tom, že není schopen soustředit se 
na práci. Že by to připomnělo mládí? Že 
bych si připomenut, jak vypadá to, co jsem 
dávno zapomněl? Že až nevím, jestli to 
vůbec bylo? 
 

12 07 2014 Šťourá se v sobě 
A je mu lhostejné (politické i jiné) dění 
okolo. Juráček. Přitom právě někde tam u 
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jeho Příbrami je komunistickej koncentrák. 
Naštval mě. Ale třeba se k tomu dostane 
v některé z dalších sedmi set stránek. Fňuká. 
A dostal za to fňukání Literu. 
Jak je to snadné, ten můj odsudek. Přece – 
co je deník? To není, nemusí být zpráva o 
současném Lidstvu. Seš vůl, proChore, se 
svou politikou. Pořád Tě pronásleduje. 
 

13 07 2014 A je to tady 
Vrací se do roku 56. Jediný žijící hrdina 
Sovětského svazu plukovník Richard Tesařík 
na nějakém shromáždění k maďarským 
událostem: „Zavřeme hubu každému, kdo se 
pokusí vykřikovat nějaké žvásty o svobodě. 
U nás je a bude svoboda jen pro spolehlivé a 
uvědomělé pracující.“ Potlesk. Ale ne úplně 
všichni tleskají. V té době Juráček 
redaktorem nějakých místních novin. Já (16 
let) žákem Vojenské školy. Sloužil jsem jako 
pomocník dévéťáka. Ten večer vyndal 
z tresoru samopal, dal mi ho, šli jsme na 
obhlídku okolo plotu kasáren. Tu věc jsem 
držel poprvé v ruce. Strašně jsem se bál, 
abych o něco nezavadil a samopal 
nevystřelil. 
Ano, o různých Sochorech, Jarešech (nebo 
Jaroších?), Tesařících nám vyprávěli. 
Myslím, že jsem je v šestnácti dost baštil. 
Deník je záznam o sobě, abych si uvědomil, 
jakej jsem byl tenkrát vůl. Jenomže já si v té 
době deník nepsal. 
 

15 07 2014 Propletence 
I v tom se pozná stáří, že člověk v něm 
všechno moc prožívá. Před tímhle 
vystoupením na bráně (Z bloku a foťáku 
novináře = fotky a autorské čtení) jsem 
špatně spal a druhý den po něm jsem usnul 
v sedm. Nojo. Vlaďka a Jirka, věžníci, 
pečlivě vše připraveno. Jo žádala sejít se 
s předstihem, měla pravdu. Stačila mi 
opravit chyby v textu a něco jsme společně 
zkrátili. Pak, když jsme začali, tréma 
splaskla. Už bylo dobře. Akorát mi Jirka 
právem opravil mé vysvětlení barokní 
komponované krajiny. O své nějaké 
povrchnosti vím. 

Vlaďka napsala pak zasvěcený článek, fotky. 
Akorát, že jsem na něm byl v triku, ač jsem 
měl přikázanou košili. A Há si hned všimla. 
Přiznávám, že vadilo mi, že bylo málo lidí. 
Měl bych se zamyslet nad smyslem mého 
konání? Nebo spíš nad jeho úrovní? 
 

18 07 2014 Co můžeš udělati 
Byl jsem se v Lodžii podívat na zkoušku 
mezinárodního orchestru, který tu začne a 
pojede Polskem, Pobaltím, šňůra skončí ve 
Švédsku. Tahle parta nepracuje tak, že třeba 
v 6 začíná zkouška. Ale skutečnost je taková 
= až se sejdeme. Na terase hráli tři. Housle, 
akordeon, flétna. Do zblbnutí opakovali 
jeden motiv, dokud se jim nezdál dokonalý. 
Ve dvoře pár lidí u pumpy. V Teatronu 
připravené ležení. Na stolku hrnky po kávě, 
vedle zelenina. Kdo chce, ukrojí si. 
Jedu do věznice (pivnice U kata – venkovní 
sezení). V lipách proti mně další potulní 
muzikanti. Nástroje, bágly, spacáky. Až 
když jsem je hodně minul, došlo mi, jaký by 
to byl pěkný snímek, jak jim ty houslové 
futrály trčí a za nimi dlouhé lípy a Brána. 
Zase sem vůl, že jsem to neudělal. Po celý 
život pronásledují mne nevyfocené fotky, 
nenapsané články a nenabalené…  
 

19 07 2014 Kde je ta láska, 
o které psal Juráček před sto dvaceti 
stránkami? Je vůl. Ale ukázal rozdíl mezi 
deníkem a beletrií. Mínus stodvacátou 
stránku psal o autentických pocitech. Právě 
tak jako na současné stránce. Kdyby ten děj 
popisoval v románu, psal by ten rozdíl sto 
dvaceti stránek přibližně ve stejné době. A 
muselo by to být velké mistrovství autora, 
aby ty pocity byly reálné. 
Deník je záznam o sobě, abych si za pár let 
uvědomil, jakej jsem byl vůl. Vyplynulo mi 
na dvěstěpadesáté stránce. 
Vypisuju si moudra. To jsem dělával kdysi. 
Mám pěkné krabičky, v nich A5 lístky. 
Nevzpomínám, že bych je někdy otevřel. 
 

24 07 2014 Nezaprší  
Touha po dešti není jen zahrádková – abych 
nemusel zalejvat. Déšť jako vysvobození, 
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úleva. Vybavuje se Louise Bromfielda 
román  Když nastaly deště. Tuším, bylo tam 
také čekání. Pak úleva psychická, když 
nastal indický liják. Zajímavé, jak se spojuje 
běžný život s literaturou. Nebo současnost 
s minulostí. Když třeba přijdu na současnou 
výstavu, vidím obraz a vybaví se mi klasik 
XY. Ale tu podobu radši přítomnému 
autorovi neříkám. Mohl by se urazit, že si 
myslím, jak napodobuje. Někdy jsou to i 
podvědomé přenosy. 
Lámu noviny. V deníkové části mám některé 
dny psané červeně. S tím, že se rozhodnu, co 
je soukromé a co veřejné. Blbé rozhodování. 
Už i pro to, odhadnout, o co Lidstvo stojí. 
(Nebo čeho je hodno? Chacha.) 
 
24 07 2014 Lid jičínský 
jde v parádním oblečení do Ignáce na 
anglický sbor. Někteří jedou do Lodžie na 
Koláčné a další. Já po dlouhém váhání sedím 
ve Věznici u Krakonoše. Civím. Čtu 
z Lidovek četbu na pokračování. J. Deaver: 
Terapeut. Thriller. Taky kultura. O 
prázdninách obnovili starý novinářský zvyk 
– kousek knihy v každém čísle. 
Děda v Libáni to stříhával, skládal, vložil do 
tvrdých desek ze školního sešitu. Lidi z ulice 
si chodili půjčovat. Krásné knihy: Dcerušky 
paní generálové, Žluté nebezpečí. Autorka 
Máňa Dubská. O ní jsme se ve škole neučili. 
 
26 07 2014 Umění v ulicích 
V rámci prodloužených víkendů jičínských. 
U brány sešlo se nás víc, než se 
předpokládalo. Zase zvítězila improvizace a 
živelnost. Pravda, vedle barokních hádanek 
objevila se dechovka o které organizátorka 
Jana nevěděla, a trochu nás ruší v v povídání 
o jičínských památkách. Leč – národ chce 
chléb  a písně. Tak si zvyšujeme hlas. 
Dalším je Ramil s kytarou. Zpívá i 
Vysockého. Zajímavá shoda. Večer bude 
v Porotním sále hrát a zpívat Vladimíra 
Vysockého špičková dvojka Alfréd Strejček 
a Štěpán Rak. 
Na druhé straně, před kostelem, hraje  
Michal Pospíšil se svými žáky. Jičíňáci i 
přespolní si užívají. 
  

Kačenka, Ninka, Hubert a jiní 

 
- Je těch dětí tolik, že se pletou. Nejen 
pod nohy. Ale mám naštěstí svou ženu, 
která má všechny narozky 
zaznamenány a já tam pak, na ty oslavy, 
smím přijít a někdy smím i něco říct. 
- Málem Kačka nešla kvůli nemoci pro 
vysvědčení. Měli v jejich čtvrté třídě 
večírek na rozloučenou se školou. Šli 
společně na koupálko, hráli rozličné hry. 
Hry všelijaké, takže i hru líbací. A při tom 
se navzájem nakazovali a nakazovali, až 
nakazili. Druhý (nebo třetí?) den byli ve 
stavu, kdy pro různé tělesné potíže 
nemohli do školy. Nezdálo se, že by 
tentokrát žáci simulovali jako fotbalisti.  
Ještě dobře, že nám dospělým se 
takové věci nestávají. 
- Hubert má šest týdnů. Jeho sestra mu 
říká Hu, nebo Mimi. Od miminka. Stále 
chce vozit kočárek, ale někdy si při delší 
túře ráda k Hu přisedne. Chválabohu ho 
zatím ještě nechce krmit, to má dost 
starostí se sebou, když jí polívku. 
Polévky ráda. Horší, že je musím kvůli ní 
jíst z pedagogických důvodů i já. 
Je vedena ke čtení. I já to odnesl. 
Přinesla Špalíček pohádek, sotva ho 
unesla, dožadovala se čtení. Malá 
intelektuálka. Už ji za dva měsíce budou 
dva. 
Tak ten Hubert. Už vypadá docela 
inteligentně. Akorát že mu padají vlasy a 
má šišatou hlavu. Ale snad jen trochu. 
- Najednou všechny děti pohromadě, 
k tomu několik bratranů a sestřenů. Ti 
starší moc ty malé nemusí. Malá (Nina) 
ječí, Hubert neječí, protože se to ještě 
nenaučil. Dědeček ale jim vyrobil 
autobus. Přední kolo od malého kola, 
vzadu dvě kolečka od trojkolky. Mezi tím 
podélné prkno, na které se vejdou 4 děti. 
Úžasný vynález. K takovým jsou 
dědečkové stvořeni. Když objeli okruh, 
ptám se bratrana, jestli už má tašku, 
když jde do školy. „A víš, že se mě na to 
ptá každý?“  
 


