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Lodžie v televizi 
Ve velké, v Nově. Konečně. Ta sláva. 
V sobotu dne 16. srpna v pět ráno jakýsi vůl 
pod vlivem alkoholu nebo čeho, vydal se do 
Lodžie autem. Myslím do Lodžie po 
schodech na terasu. Je jich tam přes dvacet. 
Vyjel, na druhé straně sjel. Litomyšlský 
zámek je slavný tím, že tam po schodech 
jezdily i koně. Kam se hrabe na Lodžii. Tady 
frajer zřetelně urazil jen jeden schod, ostatní 
pochroumal trochu. Uražené baroko 
uschováno jako zvláštní relikvie, zajisté byl 
by zájem o vzácný suvenýr. 
Událost má, jak v Lodžii bývá, i příběh. V tu 
dobu nocoval tam vandrák ve spacáku. Ale 
nebyl přejet. Dokonce prý stačil na mobil 
automobil vyfotografovat. Snímek pak 
předán policii. Pokračování příběhu není 
nám známo. 
Musíme se však ohradit proti drbům po 
Jičíně kolujícím, že událost byla 
zinscenována, aby se Lodžie a její vedení 
konečně dostaly do televize. Neboť kdo není 
v televizi, jako by nebyl. Není tomu tak. Pan 
ředitel nemá vhodný televizní oblek a neumí 
vázat kravatu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečně pořádná kolečka 
Co už se různých lidí nadřelo s vozíkem 
v Lodžii. Litinová kolečka znamenají 
náležitou dřinu. Jezdil v lodžii, lípami i po 
jičínské dlažbě. Ale kolik rozličných jízd! 
Od vánoc po masopust. Ale s tím je konec, 
vozík je nový, má gumová kolečka a dobře 
se veze. Aby byl připraven na Valdštejnské 
imaginárium a vyrazil do světa. Přes Hradec 
a Náchod až do polské Swidnice.  
Obyčejné pondělí, ale v Lodžii náležitě živo. 
Chystá se vozík, herci připravují 
představení. A spousta lidí. Ars poetica se 
jmenuje tábor, kde se pojí poezie s jinými 
druhy kumštu. Je někde u Dvora, ale 
účastníci přijeli do Lodžie. Aby ne. Čtou tu, 
ba se pokoušejí i hrát, verše Irmy Geislové. 
Koukám na ně, najednou se oddělí brýlatá 
dívka Hanka, kdysi členka LIS Jičín, nyní 
odstěhovaná. Rádi se vidíme. Pak mi 
představuje dalšího účastníka, kterého znám. 
Student restaurování v Litomyšli. Restauruje 
kámen. I kámen se restauruje. Povídáme si o 
Váchalovi. 
Pro nastudování imaginária přijela 
z Valašska dívka Beata. S harmonikou, 
kytarou i dalšími nástroji. Vlakem. Prý 
nevadí, pobere. Ano, měla v Lodžii kdysi 
krásný  
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Nadační fond JMP a Město Jičín vás zvou 13. září na Putování za 
vzpomínkami (na kolách, auty). Připomeneme si dějinné události,  
na základě kterých byl postaven smírčí kříž na Velišském hřbetu. 
Češov – vzpomínkové pásmo na myslivce Tomáše Svobodu u jeho 
pomníku ve Varech. Sraz v 8 hodin u hospody. 
Smírčí kříž – ekumenické setkání v 10 hodin. 
Libuň, fara – vzpomínkové pásmo na P. Matěje Burnácia a Jana Rokytu 
v 12 hodin. 
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recitál. Pak hrála a zpívala na Zélandu. 
Povídáme si o knížce Žítkovské bohyně a 
ona vzpomíná, jak si ji vzala do letadla. A po 
přečtení předala tam žijící Češce, ať zase ona 
pošle dál. A tak se česká literatura šíří 
Oceánií.  
O tom to je. Lodžie je místem setkání. I 
bohulibého konání. Nejhezčí jsou ta 
neplánovaná. 
 

První válka 
Nebudu opakovat, kdo všechno se na 
Jičínském vzpomínání na 1. světovou válku 
podílel. Bylo to důkazem, že rozličné 
organizace se dovedou spojit. Od církve přes 
město až po OS Paměť a Svědomí. Ta 
poslední patrně byla koordinátorem. Soudím, 
i připravila setkání v Obřadní síni v pondělí 
28. července. 
Pro mne byla velmi působivá četba 
válečného deníku vojáka Ludvíka Žalského. 
Z dopisu četl menší vojáček v někdejší 
uniformě. Četl procítěně, sugestivně. Tím 
vojáčkem byla paní knihovnice Dana 
Rejmanová. Vybavilo se mi setkání s Danou 
na silnici za Jičínem. V ruce měla papíry. 
Vyprávěla, jak přidá ještě dopis 
spolubojovníka, který popisuje smrt 
Žalského. A na závěr Seifertovy verše. Tak i 
učinila. A takhle se připravovala na své 
vystoupení. Využívá cesty k tomu, aby si své 
vystoupení pečlivě nastudovala. 
Někdy příprava našeho konání, veřejného 
vystoupení, svědčí o váze události samotné. 
A zodpovědnosti v přístupu. 
 

Sedmdesátka 
Nebudu psát čí, není to důležité. Chci 
zobecnit. Každý si tyhle výročí prožíváme 
náležitě. Po svém, a každý jinak. Všelijaké 
bilancování. Zvažování, co bylo dobře, co 
mělo být jinak. Až někdy i přemýšlíme, kdo 
za to může, že tak bylo. Výčitky? Možná i 
výčitky sobě. Pokud mají smysl. A mají ony 
smysl? 
Posezení. Na rozličné úrovni – rodinné, 
s přáteli různých kategorií. A někdo i vinše 
oficiální. Kdo přijde, kdo si vzpomene. 
Přesněji, jak někdo ocení (tím vinšem) mou 

práci. Zdali má čas a důvod ji ocenit. 
Srovnávám si své hodnocení s oním vnějším. 
Z pracoviště, ze sportu, z veřejného 
konání… Daj-li medaili? Hm. 
Medaili z filmu mínil jsem jako metaforu. 
To srovnání může vést k soukromému 
pofňukávání skrytému, či k radování: 
vzpomněli si, byl jsem dobrej/á.   
K čemu tohle všechno? Inu určitým 
hodnocením života, bude jednou můj 
pohřeb. Schválně, kdo tam přijde. Ale Bůh 
ví, jestli se ho dožiju. 
 

Líšeň a Vova P v Lodžii 
Ať jsou názory ledajaké, angažované umění 
existuje a potřebujeme ho. Divadlo Líšeň 
sehrálo ve čtvrtek 21. srpna v Lodžii hru 
Putin lyžuje. Pavla Dombrovská sepsala ji za 
pomocí knížky Ruský deník zavražděné 
novinářky Anny Politkovské. A jako 
režisérka se souborem nastudovala. Hrálo se 
v Lodžii ve stanu, tak je hra zinscenována. 
Tedy v polních podmínkách, které pomáhají 
vnímat situaci Ruska. Líšenští hrají tak už 
pět let a za tu dobu odhadují, že sehráli víc 
než 80 představení. I v Polsku, i ve Francii. 
Možná, že mnozí diváci si knížku seženou a 
přečtou. U nás vyšla, v Rusku ještě ne. Aby 
taky. Zatímco v Rusku probíhají masové 
tragédie (Divadlo na Dubrovce a podobně), 
pan president Putin předvádí se národu jako 
sportovec, milovník psů a ochránce. A jeho 
národ ho miluje. 
Poděkujme Líšenským, že své divadlo hrají. 
Sami přiznávají, že pro ně není obyčejnou 
inscenací. I v Lodžii bylo to zjevné. Lidé po 
představení neodcházeli. Chtěli si s herci 
popovídat. Ostatně i sám program u 
pokladny rozdávaný, vyvedený v černé 
barvě, přináší spoustu faktů o životě ve velké 
zemi. Prostě tihle divadelníci cítí potřebu 
informovat. Skrze svůj divadelní kumšt.  
Jedna z častých myšlenek v diskusích 
vyslovená taková byla. Že tohle měli by 
vidět mladí. A jestli děláme všechno, aby 
viděli, věděli. Vzpomínám, jak Václav 
Marhoul přivezl do Jičína film Tobruk. 
Natočil film a mohl by si jen sledovat úspěch 
a neúspěch kasový. Ne, on se trmácí po 

P
o

k
u

d
 č

lo
v
ě
k
 p

ro
je

v
í 

p
o

d
iv

ín
s
k
o

u
 c

h
u
ť 

n
e

c
h

a
t 
s
e

 p
ře

d
h
o

d
it
 l
v
ů

m
, 
je

 p
o

š
e

ti
lé

 s
tě

ž
o

v
a

t 
s
i,
 ž

e
 n

e
m

a
jí
 d

o
s
ta

te
č
n
ě

 v
y
č
iš

tě
n
é

 z
u

b
y
. 

(V
á

c
la

v
 B

e
n

d
a

) 



3 

 

vlasti, po promítání provokuje diskusi, 
zodpovídá dotazy, burcuje zájem lidí. 
Jsou věci, které bychom neměli zapomínat, o 
kterých je dobré vědět. A se zamýšlet. Vida. 
Ani jsem se nedostal k psaní o divadle 
samém. K tomu, jak soubor si musí nejdřív 
postavit stan, nainstalovat všechnu náročnou 
techniku, jako je reprodukce zvuku, svícení, 
promítání. Spoustu rekvizit. Po představení, 
když toho všichni mají dost, stan sbalit. Je 
těžký, starý vojenský.  
Tohle je úděl nekamenného divadla. 
Divadla, jež je živo z grantů, které taky 
příště nemusí získat. Ale přesto do toho jdou 
stále znovu. Například jejich nejnovější 
inscenace je věnována holokaustu. Jmenuje 
se Hygiena krve. Nevzpomínám, že tahle 
představení dostávají se do nějakých těch 
našich „Oskarů“, či jiných Radoků. 
Nemyslím, že těmhle lidem to vadí. Ti si 
před představením otevřou nějakou tu 
paštiku, pak makají na scéně i jako 
rekvizitáři.  
Dobře, že KZMJ a Lodžie taková divadla 
zvou, ukazují jak široký je pojem kultura. Že 
jejím smyslem není jen pobavit, zasmát.  
  

Čtení 
- Václavův balíček Kobra + Čaj chodí 
s úžasnou pravidelností. Poněkud bych si 
myslel, že se světem není něco v pořádku, 
kdyby nepřišel. Potěšitelné je, že Václav tu 
představuje méně známé autory. A vrací se i 
k vzniku jičínského LISu. Tentokrát 
s potěšením přečetl jsem si dost důkladný 
rozbor Šrámkovy Sobotky. Hrál jsem si tu 
hru, že při čtení hádal jsem autora a potěšilo, 
že uhádl. Josef nestárne. Je briskně kritický, 
autorsky svěží. Jistě, lkaní nad nedostatkem 
Šrámka odpovídá jeho věku. Právě tak, jako 
ŠS je stále ve znamení střetávání (nebo 
raději setkávání?) generací. Ale vždyť o to 
nám jde, ne?  
[viz    www.ikobra.cz] 
- Lidovky mají dobrý nápad = dávat o 
prázdninách četbu na pokračování. Čtu si 
úryvky fyzika Stephena Hawkinga Stručná 
historie mého života. Ochrnutý, vozíčkář, 
nemůže mluvit. Přednáší, jezdí po světě, píše 

odborné knihy. Kniha Stručná historie času 
vyšla ve čtyřiceti jazycích a prodalo se deset 
milionů výtisků. Až sem je to klidně 
informace pro bulvár. Ale. 
Když jsem si ty úryvky z knihy četl, stále víc 
jsem si uvědomoval, že ten děj znám. 
Odkud?  
Mezi starými hřbitovními náhrobky u 
románské rotundy Svaté Kateřiny v České 
Třebové ráno, na ještě vlhké trávě, seděla 
dívka. Ona mi o té knížce vyprávěla. Ani už 
nevím, jak se jmenovala. (Aha, v minulém 
čísle jsem o ní psal.) 
Teď chci jen připomenout, co všechno 
knížky dovedou. Jak se od nich odvíjejí 
osudy (příběhy) čtenářů. A spojují.   
 

Kousky z deníku 
26 07 2014 Dělám umění v ulicích 
Na Bránu pověsil jsem fotky na provázek, na 
zábradlí rozložil barokní hádanky. Někteří 
lidé zastavují se sami, některé se snažím 
přilákat na poznávání Jičína z balónu. Jsou i 
tací, kteří zvednou obočí, nebo se otočí na 
druhou stranu. Mělo by mne zajímat, co si 
tihle myslí? 
Líbí se mi, když se známí i neznámí 
rozhovoří. Všimnul jsem si, že tahle 
příležitost lidi rozmluví. Byl tu jeden syn 
jednoho někdejšího jičínského vlivného 
komunistického člověka. Dost rozhodoval o 
osudech lidí. Otevřel to téma sám. Zeptal 
jsem se, jestli měl pocit, že táta dělá dobře. 
Odpověděl, že to bylo jeho povolání. 
Přihlásil se hoch, nyní ajťák, který jezdil na 
naše tábory asi před patnácti, možná více 
lety. Vzpomněli jsme si, jak dítě Jana 
napsala na táboře básničku: Byl jeden 
král/ten na to sral/z toho vznikla 
vesnice/jmenuje se Bukvice. 
Pěkně se někteří vyjádřili o Jičíně, že se 
takhle stará. Poslal jsem je do Židovské 
školy, že je čerstvě otevřená. 
 

28 07 2014 Rozvážím 
Každý měsíc je to pro mne zážitek. Kladný i 
záporný. Náročný. 226 výtisků neumím 
rychleji, než za dva dny. 
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Tyhle noviny dovedou mne k porovnání 
čtvera ročních období, protože to roznášení 
(přesněji rozvážení = na kole) je periodické.  
Život v periodách. Zažil jsem ošklivou 
ledovatku, liják že mi z klobouku tekla 
hnědá barva. Dneska vedro tropické. Co je 
horší? To, co právě teďka je. 
Všude u silnice špendlíky (ale děda říkával 
mirabelky) všech možných barev. Před 
Starým Místem úhledné balíky slámy, 
kubické. Ale naproti hřbitovní zdi válcové. 
Jablek bude letos spousta, švestky už některé 
modré, ale kyselé. Brrrr.  
Jsou i noví odběratelé. Přišla si pro noviny 
ke dveřím pěkná holka – dlouhé vlasy, černé 
šaty. Tak jsme se představovali a já ji řekl, 
ať se pomalu otáčí. Tak se pomalu otáčela a 
já právem řekl: „Dobré.“ Nadšeně.  
No jistě, že jsem to neřekl. To mne napadlo 
až dole, když jsem sedal na kolo. Ty nejlepší 
nápady nastávají, když už je pozdě. 
 

 
 

 

 
 
29 07 2014 Fotky   
Ty čerstvé si vždycky doma pověsím a 
cestou pro kafe si jich všimnu. A tak jsem si  
 
všimnul, že pan režisér a nakonec i herci, 
skrze tenhle zastavený život na fotce dozví 
se o představení více, než z filmu. 
Samozřejmě když to fotograf umí. Najednou 
jsem si uvědomil, že se herečka na dvou 
obrázcích z různé fáze hry tváří stejně. 
Takový ten vyjukaný, ale i přehlížecí pohled. 
To je tím, že jinak neumí a měla by? Nebo, 
naopak, ji to charakterizuje, k ní patří? Ale 
to ať si rozhodne pan režisér. 
   

 
 

 
 
 
 
 

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, 
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30 07 2014 Přistál vedle mě vajgl 
Cvrnkat vajgly daleko umí jen zkušení 
kuřáci. Vajgl byl pečlivě dokouřený až 
k filtru. To dělají nemajetní. Pokud se ovšem 
nechtějí před někým vytahovat. To zahodí 
třeba i půlku cigarety. Jakože jim na ničem 
tak moc nezáleží. 
Ten vajgl musel vyletět oknem věznice. 
V jičínské věznici je teď ubytovna pro 
gastarbajtry a na dvoře hospoda pro 
nenáročné pivaře (Krakonoš za 18). Tak tam 
chodím. Bydlet v bývalé cele může být dnes 
docela sranda. Můžou si odtud svobodně 
vyhazovat vajgly a dveře ze schodiště vězení 
vedou rovnou do hospodského dvora, kde se 
čepuje. 
Vedle výčepu je záhon hortenzií. To byla, 
tuším, kněžna z Babičky. Tady je to kytka. 
Prý se na tomhle dvoře i popravovalo. 
Ostatně hospoda se jmenuje U Kata a smrtka 
je i na zdi jako sgrafito. Přímo nad okýnky 
z cel. A dole sedávám já. Je to nejklidnější 
místo hospody, protože nejvzdálenější. 
S věznicí jsem spojen těmi vajgly. Akorát že 
se ze svého místa dívám přímo na ty 
hortenzie. Možná, že přímo za nimi, u té zdi 
stával odsouzenec, dokud mohl stát a kdy se 
ho zeptali, jestli chce zavázat oči. Pointa je 
ale ještě drsnější. Když zasadily ty hortenzie, 
měly jen zelené lístečky. Ale když se kořeny 
dostaly do hloubky, začala odtud vzlínat 
červená barva do květů. Ano, květy jsou 
velké, husté červené. Snad nemusím 
vysvětlovat, kde se tam ta červená vzala. 
Pivo Krakonoš je správně vychlazené a ujde. 
Nad vysokou zdí je modrá obloha. Posezení 
je příjemné, Na hortensie se ostatně člověk 
nemusí dívat.  
Pokud ho přestane bavit čtení a 
fantazírování, může koukat po holkách. 
Kupodivu jich sem chodí hodně. Vlastně ani 
nevím proč. Rozhodně ne kvůli hortenziím. 
Ty ony asi ani nevnímají. Vlastně před tím 
ani já. Že nám život ukazuje tolik protikladů, 
abychme si tolik nefandili.  
Tak k těm holkám. Mají dlouhé vlasy. Skoro 
všechny. A trika, či halenky na ramínka. A 
jedna ramínka mne upoutala. Myslel jsem, 
že na každém rameni by měla být ramínka 
dvě. Myslím to z důvodů fyzikálních. 

Z hlediska statiky. Tady byly dohromady 
dvě, na obou ramenách dohromady. 
Vlastně ani nevím, proč jsem si toho 
povšimnul. Vždyť v Lidovkách, které tu čtu, 
je tolik zajímavého. A z problémů ramínek 
jsem ve svém věku už dávno vyrostlý. 
 
06 08 2014 Sterilní 
O zahájení představení Valdštejnského 
imaginária, kdy byl před diváky dopravován 
vozík – jeviště, napsal jsem v článku: 
„Tlačili všichni. Ti, kteří chtěli pomoci, i ti, 
kteří chtěli být vidět.“ Metafora, která 
charakterizuje naši společnost. 
A dnes jsem dostal email od čtenáře, který to 
bral jako útok na svou osobu. Ač to právě na 
jeho osobu nebylo míněno. Nojo. Nejsme 
tady u nás v podhůří zvyklí na jakkoli 
kritické články. Tuze dáváme si pozor, 
abychme si nezadali. Často sterilní články 
bez názoru. Komentářů radši moc ne, nebo 
žádné. Jičínský zpravodaj, placený 
z obecních peněz, na to vůbec není stavěný. 
Co s tím? 
 
07 08 2014 Zase civím,  
Zase přemýšlím. Jak je to s pravdou. Jestli ji 
vůbec umíme. Někam přijdu, ale už předem 
jdu s určitým názorem. Jsem rád, když se 
splní. A když ne? Když si sám sobě musím 
přiznat, že jsem neměl, či že nemám pravdu?  
Lze nepsat nic. Nikomu neublížím, ani sobě. 
Akorát, že sám pro sebe jsem vůl. Ale kdo to 
ví? 
S lidmi není to lepší. Mám rád A, mám rád 
B. Přitom A a B se spolu rádi nemají. S tím 
co? Aby to bylo ještě složitější, mám 
problém s některými Céčky. Když jsme 
spolu, občas se hádáme. Na mnoho věcí 
máme názory protichůdné. Ale mám ho rád, 
budu ho všude propagovat. Budu ho i volit. 
10 08 2014 Na Libáň 
Slunce se schovalo, bude líp, už tolik 
nepraží, vyjíždím. Zajímavé, je snad větší 
vedro, než při jasné obloze. Posunu si přilbu 
do očí. Na Veliši už zase svítí. Jakápak 
předpověď, podstatná je realita. A ta je 
vždycky jiná. Horší.  
A tak odbočuju do zámku ve Hradech. Od 
příchodu pana Suka, koupil si zámek za 
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dvacet, jsem tu nebyl. Z principu. A nejen já. 
Chci nahlídnout, jak se tu změnilo od časů, 
kdy sem jezdil Eduard Haken a zpíval 
zadara. Kdy tu měli spachtované první máje 
špičky českých herců i umělců výtvarných. 
Před zámkem plno aut, hospoda funguje 
(pivo za 29), sedí se i venku. Za kostelem 
rytířské turnaje, před ním dva stánky. Další u 
pokladny v průchodu. Dospělé vstupné 115. 
Osazenstvo v kostýmech, i u stánků. Rád 
bych viděl pana Suka, zámeckého pána za 
dvacet. Ještě cestou do Libáně mne napadá, 
zda by souhlasil s rozhovorem. Předem bych 
oznámil, že jsem přítel starých časů. Bez 
rytířských turnajů, ale s desíti výtvarnými 
výstavami do roka. Bylo by naivní ptát se 
ho, jaké cítí uspokojení?   
Na Libáňském hřbitově nikdo. Tedy nikdo 
živý. Vadí, zapomněl jsem si sirky. Kradu 
oheň u sousedů pomocí slámky. Hurá, 
podařilo se, hoří i moje svíčka. Co pravím, 
svíčka za mou rodinu. Sedím ve stínu a 
vzpomínám. Vybavuje se mi maminka, 
jakým měla přehled o tom, co kde. Ježíšek ji 
nadělil lyžařské golfky pod kolena a ona 
objížděla, měla široký rajón. Začínala, tuším, 
heřmánkem. Už jsem ztratil pojem, jak šlo 
všechno popořádku. Cibule, česnek, 
kukuřice, brambory… Pak na Vinici na 
šípky. Samozřejmě jablka. Asi hodně 
dalšího. Jezdila „sbírat“. Poctivě, na sklizené 
pole. Než se zorá. Pak naložila tašku na 
řídítka i s motyčkou, jak to pole 
přehrabávala. Na poslední cestě byly tašky 
s bramborami plné, nevytočila zatáčku u 
Matičky. 
Na jablka jednou jsem jí pomáhal na 
Kubíkovém. Teď tam Standa pořádá svůj 
mejdan. Kozí mejdan. Nevzpomínám, jestli 
pan Kubík držel kozy. Rozhodně ne tolik 
jako Standa.  
Myslel jsem, že se mejdan po čtrnácti letech 
přejí. Naopak. Koz víc, lidí snad taky. 
Snažím se fotit pohodu. Rodiny, i dablkočár 
tlačil tatínek do kopce. Vlasatci a vlasatky 
mnoha věků, ale přes padesátku moc ne. 
Přes sedmdesátku jeden. Můžu doložit. 
Přecházejí, posedávají, polehávají, i 
pospávají. Popíjejí, pojídají, poslouchají. 
Proto tu jsou. Ale i pro setkání a hlavně 

atmosféru. Dvě dívky vedou se za ruce. Dva 
hoši jako by se líbali – ale to nahráli pro 
focení.  
Kapely se střídají, dokonce přišlo i autorské 
čtení. To přineslo radost Prochorovinám. Po 
našem autorském čtení přišla dívka, že se jí 
to líbilo a kde si může přečíst další povídky. 
To se mi dlouho nestalo. Napsala mi adresu, 
kam pošlu své povídky. Tak jsem byl 
překvapen, že jsem si ji ani neprohlédl, ani 
nevyfotil.  
Střídá se i počasí. Lijavec přišel náležitý, 
všichni utíkají do bývalého chléva. I kozy, 
osli. Ti tu mají domovské právo a všichni ho 
respektují. Hoch si klidně sedí a čte si 
Bukowského. Dívka si drží pejska, který se 
bojí bouřky. Kapela chrání svou zvukovou 
techniku, střecha protéká. Žene se vítr, sedm 
lidí drží plachtu ve stěně. Říkám, pohoda.  
Patří k mejdanu, že za dvacet minut je ta 
čína pryč, vyleje se voda ze střechy z plachty 
a hraje se dál. Standa rozsypává řezanku, 
aby lidi nešlapali ve blátě. Ptám se, jestli 
půjde do politiky. Říká, že je v ní třicet let. 
Vzpomínám, jak bojoval za Staré Hrady, aby 
se neprodávaly. Jak byl dost blízko zvolení 
do senátu. Teď bude kandidovat za Kozí 
alternativu. Kéž by uspěl. Patří k lidem, kteří 
když mluví, tak něco řekne. Užitečného. 
Když se do něčeho zakousne, jde za tím.  
Ještě chvilku jen tak bloumám a koukám po 
tom světě svobodomyslných lidí. Po těch 
pěkných holkách a vousatých mužských. 
Těším se, že na silnici k Jičínu už nebude 
takové vedro. 
 

12 08 2014 Čtení o druhých někdy  
vede mě k úvahám, jak žiju já. Dělám málo. 
Někdy civím na televizi ne proto, že mne 
zajímá, ale abych zabil čas. Abych nemusel 
dělat něco jiného, užitečného. Namlouvám 
si, že tím odpočívám. Někdy proodpočíval 
bych tak celý den. Když sednu ke psaní, 
koukám po hodinách, jestli už není oběd. Ne 
z hladu, ale abych měl důvod vstát od psaní. 
„Ale vždyť Tě nikdo do psaní nenutí,“ řekne 
Há a má pravdu. 
Po O jedu na zahradu sklízet. To je fajn. 
Když se vracím, mám pocit trochu vykonané 
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práce. Prostě člověk někdy potřebuje 
rukama, aby měl pocit užitečnosti  
V té chvíli je mi dobře. To smím? Zejména 
pak, když tu sklizeň vyrovnám do široké 
krabice. Těch barev. Červené menší, ale 
nejhezčí jsou ty velké žluté koule. Hokaido. 
Přibývají, nevíme co s nimi. Ale jsou pěkné. 
Rád se na ty barvy koukám. 
Ale. Na kole najednou octnul jsem se na 
křižovatce. Těch aut. Na každé silnici nejmíň 
jedno. Říkal jsem si, co tam dělají, jestli je 
jich tolik potřeba. A nevěděl jsem v té chvíli, 
co tam dělám já s tím kolem a s těmi rajčaty. 
Ale hlavně jsem nevěděl, kdo jsme 
důležitější a máme tedy odjet dřív. A ještě 
do toho tam přecházela silnici pěkná holka. 
Když jsme pak z té křižovatky všichni odjeli, 
byl trochu klid, uvědomil jsem si, že ona 
byla na tý křižovatce důležitější než auta. 
 

13 08 2014 U popelnice   
Našel jsem krásnej ventilátor. Teda, trochu 
špinavej. Jasně, vnitřní boj. Ale jsem se pro 
něj nakonec vrátil. Há ještě neví, že ho mám. 
Ale jestli bude funkční, těším se na to, jak 
když bude vedro a budu psát, on na mne 
bude krásně foukat. A když nebude funkční 
… no ale pěkně vypadá. Taky bych s ním 
mohl vyhodit pojistky. Nebo by se mohl 
rozprsknout. Aspoň bych měl o čem psát, 
kdybych měl jednu ruku nezasaženou. 
Objel jsem s ním tři hospody, než jsem se 
usadil na Veselce. Venku, protože uvnitř 
štamgasti dost řvali. Kdo řve, tak má větší 
pravdu, že? Nebo alespoň je víc slyšet. 
Někomu to stačí. Tak tam sedím sám na 
dvorečku a prší mi na noviny. Dobře jim tak. 
Někdy by se Lidovky měly rozpomenout na 
svou slavnou minulost. 
Ale o čem budu psát já? Chválabohu poslala 
Magdaléna seznam kandidátů. Dík, 
Magdaléno. To jste mne potěšila. Ale ještě 
mi něco dlužíte. Zdali víte co? Určitě ne.  
 

14 08 2014  693 
Přečetl jsem už 693 stránek Juráček: Deník.  
Nikdy v životě jsem tolik stránek jedné 
knihy nepřečetl. Protože tolik tlustých knih 
zase není. Ještě mi zbývá 1075 – 693 = 382 

stran. To není důležité kolik. Spíš ten 
fenomén deníku. Pan režisér se k němu 
uchyloval, když se nedovedl přinutit 
k jinému soustavnému psaní. Kolega Kukal 
psal každý den důsledně celý rok deník. Měl 
knížku. Někteří lidé v jeho městě mu od té 
doby nemůžou přijít na jméno.  
ProChor z Jičína má strach, zda se jeho 
noviny nezvrhly těmi deníkovými záznamy. 
Druhý strach je v tom, co smím a co si 
troufnu veřejně psát. Z domova mám to 
stanovené, ale bojím se, že to nedodržím a 
nedodržuju. Dokonce vymýšlím 
dvoubarevku, budu psát všechno na co 
přijdu a pak do novin to písmo tou 
soukromou barvou nedám, ponechám 
potomkům. Cha. Cožpak o to budou stát? 
Nechce mi někdo dát nějakou dobrou radu? 
Skrz okno slyším klepaní. Přitloukání 
střešních latí má zvuk, který znám. Je to 
užitečná práce. Bude střecha, skrz kterou 
neteče. Pod střechou budou sedět lidi a pít 
kafe, žehlit, nebo souložit. Někteří volové 
budou číst noviny, nebo psát. Tak těm bych 
tu střechu tak bytelnou nedělal. 
 

15 08 2014 Ta pravda, 
co s ní? Přiznejme, že stává se toto: Jdu, jedu 
někam s určitou představou, co tam uvidím. 
Ale ono je jinak. Naštvu se. Nejen proto, že 
jsem neměl pravdu. Ale že bych i tu 
skutečnost měl popsat. Kdybych tam nešel, 
nejel, měl bych život jednodušší.  Jak často 
mívá člověk chuť tu pravdu si přizpůsobit po 
svém. Někdy si i namlouvá, že ve prospěch 
dobré věci. Co s tím teď? 
Nepsat vůbec. Konat, jako bych tam nebyl. 
Byl bych vůl (v té věci), ale nikdo by o tom 
nevěděl. Jen já. A já to o sobě vím dávno (i 
v jiných věcech).   
Žádná sranda, tyhle testy, které nám život 
přináší. 
 

16 08 2014 Jedu si 
Po Stezce. Pořádá organizace Stezka – 
Češov – Veselí. Výhodou Stezky je, že si 
každý může pospojovat ty body (hlavně 
kostely) po svém. Ano, kostely jsou klíčové 
body v krajině. Zastávky. Tak mělo by být. 



8 

 

U kostelů jsou lípy, hřbitovy. Důležitá místa, 
i pro ještě neumřelé. K zamyšlení a 
odpočinutí. Naproti sv. Matoušovi 
v Hradišťku je bývala škola. Ta má nade 
dveřmi napsáno: Umění je jmění. Nejen 
krásná věta do diktátu. Když si žáci na 
rohožce čistili boty, každý den si 
uvědomovali, proč si tady deset měsíců 
v roce ty boty čistí. 
Na kazatelně jsou evangelisti jako reliéf. 
Každý drží v ruce pero a ukazuje do knihy. 
Do své knihy. V hřbitovní kapli, nebo taky 
v márnici, se dá rozpoznat freska Kalvárie. 
Jsou o ni opřeny máry. Máry, márnice. Až 
teď mě napadla souvislost. A taky – kolik 
lidí dnes ví, co jsou máry. A potřebují to 
vědět? 
Body kostelů jsou spojeny silnicemi. U 
slušných silnic jsou stále ještě aleje. Aby 
ukázaly, jaká je letos úroda jablek. Aby 
ukázaly, podle toho, jak jsou červené 
jeřabiny, že už podzim nablízku. Aby 
připomněly časoběh. Mezi Slavhosticemi a 
Sběří u silnice borovice. To není přece 
obvyklé.  
Ale ještě zpátky ke sv. Václavu 
v Kozojedech. Letošní koncert dávaly tu dvě 
dívky, ještě studentky. Houslistky bývají 
dlouhovlasé. První housle, všiml jsem si, 
měly pěkné nohy. Když dávala Kateřina 
sólově Bachovu Gigu, tu ve stoje, nezůstala 
Eliška sedět, ale uklidila se stranou. 
Dokonce na bobek před lavice, aby nebyla 
vidět vůbec. Seděla tam skromně, listovala 
v notách. Dívčí stud? Milé bylo taky hledět, 
jak se dívky mezi sebou při začátku a konci 
skladeb domlouvaly očima. 
Inu, Stezka není jen o šlapání, pochodování, 
nebo točení volantem. Je i o rozmluvách. 
S krajinou, lidmi. V Češově probrali jsme 
osud Tomáše Svobody a morálku doby a 
společnosti, ve které žil. Ale to už je další 
téma.   
 

17 08 2014 Prý uznávaný  
sportovní manažer Alfons Juck používá 
výraz „tržní hodnota sportovce“. Jaké ještě 
mají sportovci hodnoty? O tržních se píše. 
O lidských někdy. Kdysi se cosi dávalo 
koňům, aby se jim leskla srst a lépe se na 

koňském trhu prodávali. O tom, co dávali 
Armstrongovi, aby se na kole zvýšila jeho 
tržní hodnota už se psát přestalo. Pro mnohé 
je stále hrdina. Tržní hodnota Usaina Bolta 
je jistě vysoká. Kolikrát už slíbil, že přijede 
na Zlatou tretru a nepřijel? Tím jeho tržní 
hodnota stoupla? Byl to pan Alfons Juck, 
který sliboval, že přijede. 
 

18 08 2014 Schůzujeme 
U nás doma. Soukromá štefanská schůze é + 
é + pé. Eva s Eliškou udělaly pravidla pro 
Jivínského Štefana a teď to redigujeme, 
doplňujeme. Předsevzal jsem si, že se budu 
od Štefana vzdalovat, nedaří se. Říkám, že 
jsou pravidla dlouhá, zdali to někdo bude 
číst. Eva umravňuje - důležité je to mít 
napsané a schválené, když by pak došlo 
k dohadům. Archiváři jsou příšerně 
pedantickej národ. A Eliška není archivář, 
ale od Evy se učenlivě učí. A já to 
odsírámnáším.  
U Štefana, jako ostatně u mnohého konání, 
nejde jen o tu práci. Je jí hodně, ale s pomocí 
dobrých lidí se zvládnout dá. Jde o ty lidi. 
Přesněji jednoho. Máme tam takového 
jednoho zasloužilého. Přijde, pověří se, že 
bude mít na udílení hlavní projev. Sám sebe, 
nikdo ho nenavrhne. A v polovině schůze, 
kdy se začnou projednávat takové ty 
dělnické věci, bez kterých by Štefan nebyl, 
tak odejde. O nich nic neví. Ale chce mít 
projev. Tuhle metodu bychme snad měli 
nechat politikům. 
 
19 08 2014 Napsal Josef , 
email plný překlepů. Koukám na klávesnici, 
většinou se přehmatává. Má to s očima čím 
dál horší. Průšvih pro spisovatele – nevidět. 
Vyjmenovává, co všechno dělá okolo knížek 
svých a článků. A samozřejmě bádá o 
soboteckých autorech minulých. Staromilec? 
Ve svých osmdesáti? 
No, nebude to tak hrozné. O holkách nevede 
senilní řeči starců, ale velmi zasvěcené. Řekl 
bych, že odborné. To jsem neměl psát?   
Vymyslel, že existuje takový stroj nebo 
program, který mu text z počítače 
převypráví. Asi i takový, který Josefovu 
vymyšlenou báseň převede do písma do 
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počítače. To je věc, tu bych mu přál. Akorát 
ten prostředek, to co vymyslí Josef, to ať on 
vymýšlí dál. Protože to by žádný počítač 
stejně tak nevymyslel. 
 

20 08 2014 Aktuálně 
- Dočítám se, jak Juráček místo psaní bere 
papír a kreslí. Mimoděk. Vzpomínám, když 
se otvírala v Pace výstava, kde bylo něco o 
surrealismu, jak Švankmajer popisoval, že to 
se stává, člověk vezme tužku a čmárá si na 
papír. A že takhle vznikaly mediální kresby. 
Přesněji mediumní. Mají jich tam v Pace 
spoustu. Tam je spiritistická tradice dávná. 
Má to souvislost? 
- U mě tohle snad zatím nehrozí. Ale když si 
dělám poznámky rukou, nastává určitá 
rozkoš z psaní. Malování si písmen. A 
dostávám vztek na počítač a psací stroje. 
Touha po rukopisném psaní. Když někdo 
odevzdal rukopis knihy, tak proč se to 
jmenovalo rukopis? Bylo to psané rukou. 
Kdysi ptal jsem se vědce, jak sepisuje svou 
vědu, jak píše články. Pravil, že to napíše 
rukou, a že to pak sekretářka přepíše na 
stroji. Tenkrát. Dnes na počítači. A dodal, že 
by to sám do stroje tak nevymyslel. Jsou 
lidé, kteří tak pracují dodnes. Včetně onoho 
škrtání, přepisování, opravovaní. Jejich dílo 
nese s sebou celý vývoj, vznik článku. 
Jičínská vlastivědka, Jana Hofmanová, se 
nikdy na stroji nenaučila. Ale ona měla 
krásný rukopis, tak ji redakce rukou psané 
články braly.  
„Moderní“ člověk počítačový zase umí třeba 
psát článek odzadu. Všechny opravy, 
někdejší text, který změnil, je nenávratně 
ztracen. A co když ten byl nejlepší? Kolega 
Zdenek říkával, že počítač je rychlý blbec. 
Kdo z nás dvou (já, či počítač) je větší? 
- Začal jsem chodit do hospody. Dvakrát, 
třikrát asi tejdně. Pivo můžu otevřít doma za 
poloviční cenu a přesto. V tý hospodě 
netoužím po stole klábosících lidí, nejradši 
sám. Snad, možná v cizině si přisednu, 
abych se něco dozvěděl. Kam jet dál, co je 
kdes zajímavého. Hospoda je nejlepší 
bedekr. V Jablonném mi jeden štamgast 
vyprávěl, že když se z jedné studánky napiji, 
vyrostou mi třetí zuby, protože je zázračná. 

Pak jsem si uvědomil, že je to ta, z které 
léčila Zdislava. A já vůl si tam ráno čistil 
zuby.  
Tak já tam v tý hospodě většinou civím nebo 
čtu. Většinou to střídám. Proč tam chodím, 
když ne moc kvůli pivu? Já tam chodím do 
společnosti. I když s ní, většinou nemluvím. 
Nebo je tam zvláštní druh samoty. 
Soustředění. Bejt s lidmi a nebejt.  Asi proto 
taky mě tam občas i něco napadne. Protože 
tam je klid? Vlastně nevím. 
- Nevím, jestli je to dobře, Prochoroviny se 
mění. Faktografie mění se v pocitologii. 
(Ten vůl, ten samoopravce počítač, napsal 
„politologii. Až napodruhé pustil to, co jsem 
chtěl, tedy „pocitologii“. Bacha na moderní 
technické vymoženosti.) Takhle trochu píšu i 
jiné věci. Nojo, dalo by se říci, že 
zpravodajství mění se v komentář. Ale není 
to úplně přesné. Nebo se nemění noviny, ale 
mění se proChor? Má to cenu? Kolik změn 
se mi do života ještě vejde? 
- Dneska, když se mi ráno nechtělo vstávat 
(civění), napadlo mne, že den má své libé a 
nelibé části, které se střídají. Nepravidelně, 
ale důležitě. Libá je dobrá snídaně, nelibé je 
měnit si ponožky a čistit zuby. Ale básník 
chce tím říct, jak důležité je to střídání a i ten 
boj, aby člověk ty nelibé neprohlásil za 
nepotřebné a nezačal je vypouštět. Ano, 
střídání, protože je tím život pestrý. 
Dovedete si představit den plný slastí? To 
musí být otrava. A k tomu boji? Hádat se 
sám se sebou je užitečné. Když se porazím, 
když se přesvědčím, že ranní cvičení je 
důležité, mám dobrý pocit a trochu si sám 
sebe vážím. Nakonec ta snídaně mi ještě víc 
chutná.  
- To platí i ve větších celcích, než je den. 
Libá byly Stezka. Třeba jak jsem jel po 
silnici a žasnul nad alejí borovic nebo jak 
jsme se hrabali ve varhanách. Samozřejmě i 
ten koncert, protože byl holčičí. Nakonec i 
to, jak jsme si s Vendulkou povídali o 
odpouštění (historickém, abyste si zase 
nemysleli kdoví co). 
 

21 08 2014 Je mi blbě. 
Hlava bolí trochu, ale točí se hodně. Můžu si 
za to sám. Včera byl svátek svatého 
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Bernarda a tak se točil Bernard za deset. Tak 
jsem tam šel. Chovám se tržně.  
V hospodě vypadalo to skoro jako na schůzi. 
Byli tam lidi. Taky rámus. Na rozdíl od 
schůze chce mluvit téměř každý, ale hlavně 
– nepočká, až domluví soused. A tak není 
neobvyklé, že mluví většina. Hospoda je 
jedním z mála míst, kde se Ústavou zaručená 
svoboda slova respektuje a dodržuje. Akorát, 
že mluvícího třeba nikdo neposlouchá. Což 
mu po několika pivech nevadí. Nemám to 
rád. Ale jsem k tomu patrně taky přispěl. 
Zvláště, když se na stole objevily panáky 
s nasládlou žlutou tekutinou. Jmenovala se 
prý hruškovice. Hrušky jsou dobré ovoce, 
v této podobě trochu nebezpečné. Dal bych 
za to krk, že ty kalíšky byly šikmé. 
Nakloněné.  
Výhodou hospod je přemíra informací 
zaručeně pravdivých. Dozvěděl jsem se, že 
někteří pánové pozdního věku setrvávají 
v pracovním poměru, nejdou do 
zaslouženého důchodu, protože by doma 
s taky důchodovou manželkou nevydrželi,  
 

nebo obtížně vydrželi. Pak jsme se nemohli 
shodnout, jestli pivo za našeho mládí stálo 
korunu devadesát nebo dvě dvacet. Vím 
taky, že někomu ukradli kolo za osmdesát, i 
když ho měl zabezpečené na autě. Zloději se 
prý profesionalizují. Pak bylo několik 
volebních drbů, většinou po Jičíně známých. 
O některých zajímavostech mi 
spolustolovníci naznačili, že se nehodí psát. 
Tak to dodržuji. Škoda. Byla by to 
nejzajímavější část této zprávy. 
Když jsem přijel domu, oznámil jsem, že 
jsem opit. Žena na to neřekla nic, akorát mi 
doporučila, abych nejedl jogurt. Tak jsem 
jedl jogurt, jsem přece svobodná osoba. O 
důsledcích nebudu se šířit. Tak to bylo 
včera. 
Dnes ráno koná se to s tou hlavou a všelijaká 
předsevzetí do budoucna. Cvičení, které 
obvykle trvá sedmnáct minut, protáhlo se na 
jedenadvacet. Ani jeden cvik jsem neubral, 
ani nepřidal. Pak jsem konečně našel svou 
zástěru, můžu vařit snídani.  
 

 

Kača, Ninka,Hubert  
 
 
Vlastně jsem si toho povšimnul až na 
fotkách. Hubert má tam ruku přiloženou 
k ústům (ne, prsty v puse nemá, opírá si 
bradu), že je podobný Rodinově soše 
Myslitel (Penseur). To nemůže být jen 
náhoda. Pravda, ani on, ani ten 
bronzový Rodinův nic neříkají. 
Nemyslím, že Hubert (8 týdnů) neumí. 
On nechce. Stačí mu ten moudrý výraz. 
 
To Nina, ta brebentí až moc. Ale slova i 
věty přizpůsobuje si po svém. Jdeme 
álejí, utrhnu lístek a takovou tu kuličku 
z květu. Řeknu: „Lípa, to je lípa.“ Dítě 
řekne: „Pípa.“ Opravím ji: „Lípa.“ Chvíli 
se hádáme. Vrátí se k pípě a mele si 
svoje. Vzdám to. Ale ona si stále říká to 
svoje. Chce mne naštvat? 
Aninedvouroční dítě si na nějaké  
 

 
 
 
 
 
naštvávání nepotrpí. Ona si ten voňavý 
strom tak nazvala. Ostatně, asi to i líp  
zní. Cožpak ona může za to, že my jsme 
vynašli takové nelibozvučné slovo?  
 
Kačenka má v Č svůj pokojíček. Tatínek 
ji ho vymaloval na zeleno a fialovo, jak 
chtěla. Má tam šikmá okna ve střeše, na 
kterých je krásně vidět i slyšet déšť. Při 
tom si čte Dany Beranové knížku Eva a 
Kniha poznání. Dívám se na to všechno 
a je mi dobře. Ale nikomu to neříkám. 
 
Děti jsou si vzájemně: sourozenci, teta a 
neteř. Kdo se v tom má vyznat. Když se 
sejdou, tak se vzájemně vychovávají, 
zlobí, mají se rády. Až budou větší, tak 
jim ty jejich názvy budeme vysvětlovat. 
Ale to už budou další a v tom se 
nevyznáme ani my. 
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