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Pošta (6. listopadu 2014) 
S radostí potvrzuji, že Prochoroviny se 
opravdu čtou až v Asii :-) Je to tady jako 
pohlazení, mít čerstvé zprávy z vesničky 
naší střediskový :-) Díky a moc pozdravů z 
dálek! 
Zuzana  
 (dříve ze Březiny a Lodžie, nyní ze 
Šanghaje) 
 
 

Peoni v pohádkách 
Do kavárny v lodžii se muselo v pátek 
v ponožkách. Jen u zdi bylo pár židlí, jinak 
všude molitany a polštáře a peřiny. Protože 
pohádky se v peřinách nejlépe poslouchají. 
Byly mexické. Ale nejdříve Dorka o Mexiku 
vyprávěla. Dorka je herečka loutková a v 
Mexiku se narodila. Teď je tady v česku, má 
čtyři děti.  Než se začalo, v těch peřinách 
náležitě řádily.  
Jezdí se svým divadýlkem po kraji, hrála 
tady v lodžieparku loni na Slavnosti stromů. 
Líbily se mi její velké oči a fotil jsem i za 
scénou. Vysvětlil jsem, že na fotkách chci 
mít i pozadí divadla. Ona mne vyhodila: 
„Tak moje pozadí už máte nafocené, tak 
vypadněte.“ 
O Mexiku vyprávěla ona, i její tatínek, který 
se v Mexiku oženil. Pak každý z nich četl 
jednu pohádku a další dvě manželé Kolační. 
Ti si taky prošli Mexikem. Asi na celém 
světě existují pohádky o třech úkolech. I v 
Mexiku. Peonové byli chudí dělníci na 
polích i o nich pohádky. Ondřej do těch 
pohádek přizvukoval na housle. 
 

 
 
Po skončení vzala Dorka kytaru, hrála a 
zpívala španělsky. My úplně staří jsme  
některé písničky znali. Kdožpak si pamatuje 
na Kučerovce? Dorka hrála a děti se jí do 
kytary pletly. Říkám – pohoda. I potom, 
když hrál Ondra některé kratší skladby z té 
veliké země. 
Takhle se v Lodžii skrze pohádky prochází 
okolo zeměkoule. A připomíná staré dobré 
časy, kdy hřála kamna a lidi měli k sobě 
blízko. Však také dobrovolným vstupným 
bylo pár polínek. 
 

Tiskovka 14 11 2014 (pocity) 
První s novými lidmi na radnici. I když 
konstanta Há + Há (Hamáček, Havel) 
zůstává. Chválabohu. Přiznávám, že byla tu 
zvědavost jak pan starosta. Tak: Překvapila 
jeho znalost věcí, za tak krátkou dobu. Co 
znal, pověděl. Co ne, a není ještě možné 
znát, přenechal ostatním. Snad možná, 
v mluveném projevu, bylo by lépe výrazněji, 
zřetelněji. Ale možná je to jen pocit mne, 
starce. Když nemluvil, pečlivě poslouchal. I 
když… V určitých chvílích jakoby (jak to 
říct decentně) trochu odpadl. Uzavřel se do 
sebe. Ale bylo-li potřeba, v obraze byl.   
Jasně řekl, že širší koalice, po které někteří 
volají, nebyla možná. Je potřeba otupit 
hrany. Advokátem 34 roků. Na dotaz 
objasnil své členství v KSČ v letech 76 – 89. 
Řadový člen bez funkce a aktivit. Šéf 
Advokátní komory. Celkově: z prvního 
pohledu nemám vážnějších výhrad. 
Kromě všedních věcí zajímavější téma:  
Cyklostezka. Už bez emocí. „My to přece 
neděláme kvůli dotacím.“  

PROCHOPROCHOPROCHOPROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINYROVINYROVINYROVINY 

zvěsti zzvěsti zzvěsti zzvěsti z    Jičína a okolíJičína a okolíJičína a okolíJičína a okolí     http://prochor.unas.cz     1. 1. 1. 1. prosinecprosinecprosinecprosinec    2014201420142014            č.  č.  č.  č.  11112222        /  14/  14/  14/  14 

K
do

 h
ys

te
ric

ky
 to

už
í p

o 
do

ko
na

lé
 s

po
le
č
no

st
i, 

vl
as

tn
ě
 to

už
í p

o 
jin

é 
po

do
bě

 to
ta

lit
y.

 (
B
ře

tis
la

v 
R

yc
hl

ík
) 

 



2 

 

Jirka Wilda rezignuje na členství ve Správní 
radě Nadačního fondu JMP. Z následné 
debaty vyplynulo, že důvodem není jen to, 
že není v zastupitelstvu. Soudím, že ne 
všichni v Jc jsme spokojeni s tím, jak se 
festival vede. Že jsou i jiné názory, než 
názory dosavadního vedení JMP. Bylo by to 
asi na větší debatu. 
Cena města Jičína. Pocit, že některé 
nominace vyvolaly rozpaky. Počítat s tím, že 
nominace se přelévají i z loňska. Ponecháno 
na komisi, ve které mají převahu dosavadní 
laureáti. Jména nominovaných zatím 
nezveřejňovat. 
Zdá se, že tiskovka ve starém dobrém duchu. 
Dialog. Novináři se nejen ptají, ale i říkají 
názor. Obě strany si mají vzájemně co 
povědět.  
 

Svatý Martin do Jičína  
na bílém koni poctivě přijel. Měl zlatou 
korunku a trhací plášť, aby se o něj mohl 
podělit se zmrzlým žebrákem, jak bylo kdysi 
pradávno. Kapička ho pozvala, jak činívá už 
řadu let. Ale před tím děti s rodiči, převážně 
maminkami, dělali lucerničky. Maminky 
jsou u toho možná méně šikovné, ale hezčí 
než tatínkové. Děti jsou hezké všechny a 
přiznejme, na Martina se náležitě vyřádily. 
Mají tam v Kapičce (pod Komerční bankou 
zezadu) slušný sál se spoustou hraček a 
v rohu takový kout plný pružných míčku, do 
kterých se dá skákat.  Tak skákaly. Maminky 
jim to nejdříve zakazovaly, ale ony je stejně 
neposlechly.  
Ale to už se začaly zapalovat svíčky, bílý 
kůň stál na dvoře. První zastavení průvodu 
bylo u lávky u silnice. Přes Cidlinu bylo 
prkno, docela úzké. Děti přecházely. Z jedné 
strany za ruku, na druhé straně byla 
maminčina ruka natažená. Nikdo se nebál, 
některé děti odmítly nabídku a šly samy, 
s rozpaženýma rukama. Přešlo i několik 
pejsků, několik maminek. Prkno se 
prohýbalo, ale vydrželo. 
Pak vytvořily děti u plotu školky Máj řetěz. 
Byly pošťáky. Předávaly si velkou obálku. 
Byl to důležitý dopis. Na konci se obálka 
otevřela. Dopis byl hádanka: „Martinské 

husy šly v řadě, jedna za druhou. Kolik jich 
bylo?“ Rozluštění samozřejmě teď 
neprozradíme. 
U kotelny byl vyprávěn martinský příběh, u 
průmyslovky se tancoval tanec Hoky – koky. 
Když jsme se blížili zpátky ke Kapičce, byly 
v zahradě vidět světýlka. Ale u vrat seděl 
zmrzlý žebrák, jako seděl kdysi před 
římskými hradbami. Když dostal svou půlku 
pláště, byla cesta ke světýlkům volná. 
V košíku tam pravé martinské rohlíčky. Ale 
podmínka: jeden pro sebe, druhý někomu 
věnovat. Bylo to těžké splnit, protože 
chutnaly výborně.  
 

Sedmnáctého, ale ne 

v sedmnáct 
Změna v tom, že poprvé za 25 let vstupuje 
do děje radnice. Prodává se svařák (s hrnkem 
za třicet), zpívají dívky z gymnázia (pěkně, 
ale ne Kryl a Hutka), je osvětlení, ozvučení. 
Plakát sklidil trochu uštěpačnou kritiku, že 
nebyl podepsaný pořadatelem. Byl to 
nepochopený záměr – přece setkání u kašny 
nikdy nikdo nepořádal.  
Do pěti dívky hrály a zpívaly. Program začal 
v 17, jak je zvykem. Moderátor pokoušel se 
o odlehčení a vtip. Zdali se mu to povedlo? 
Jeho představa byla, že nastane spíš 
rozhovor. Ale sklouzlo to k projevům. Při 
sto lidech to asi jinak nelze.  Asi dobře, že se 
Jirka Liška rozloučil, že promluvil jeho 
nástupce. Asi dobře, že moderátorovi někdo 
poradil, ať se se starostou dohodne, že ho 
chce vyvolat. Byl zaskočen, ale souhlasil.  
Zuzka pokřtila Sametové noviny. Pak první 
porevoluční poslanci. Joska Novotný pěkně, 
moudře, jak on umí. Ale když prohlásil, že 
Zeman není jeho prezidentem, rozčílil se 
dost. Vláďa Mikan poté nejen o 
zdravotnictví. Lidi se sami hlásili, že chtějí 
vystoupit. Někteří věcně, jiní rozvláčně. 
Umět mluvit je umění. Objevily se i červené 
karty.  
Zaujal pan Ulrych. Moderátorovi i lidem 
představil se jako Občan. Slíbil 5 minut. 
Přetahoval. Mluvil o Listopadu jako o 
domluveném předání moci. Lidi pískali. Tak 
to zabalil. Mrzí mne to. Měl všechno pečlivě S
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připravené, sepsané. Jistě to dost prožíval. 
Soudím, že chyba moderátora byla v tom, že 
ho měl vyzvat, aby svoje slova dopověděl 
krátce z hlavy. Pan Papazián zakončil svá 
slova Otčenášem. Tak, jako před pětadvaceti 
lety Václav Malý na Letné. Mohl to 
moderátor připomenout. Pan Kameník, jak 
jsme zvyklí, mluvil o tom, že u nás je 1,5 
milionů žebráků.  
Lidi se pomalu rozcházeli. 
  
 

Čtení 
- Zformuloval to Václav v listopadové 
Kobře. Je určitá četba, při které čtouc 
najednou se začne chtít psát. A se slušným 
výsledkem. Ale je jiná (četba) – a nic. 
Souhlasím. Ptám se, proč je tak. Inspirace? 
Není to tak jednoduché.  Nebo cosi, co se 
přenese fyzikálně neměřitelnou cestou z díla 
čteného do našeho ducha a to pak koná. 
Nebo jinak? Závěr? Číst, číst, číst. Vždyť už 
to říkal Lenin. Nebo kdo. 
- Musí to být Polák, kdo dovede pojmenovat, 
jak my tu žijeme. Asi potřebujeme ten 
pohled zvenčí. Jmenuje se Mariusz 
Szczygiel. První knížka byla Gottland, teď 
Udělej si ráj. Trochu neučesaně. Občas ne 
chronologicky. Přeskakuje, kličkuje. Povídá 
si s lidmi ve vlaku, popisuje návštěvu 
papeže, pestrý život Egona Bondyho. Netají 
se tím, jak fotograf Saudek chodí za holkama 
a jeho ženě to nevadí, jen si je nesmí brát 
domů. Není to bulvár. Je to o nás a lidech 
okolo. 
- Na tiskovku přinese Zuzka dva balíky. 
Těžké. Jsou v nich Jičínské sametové 
noviny. Čtyřicet stránek vzpomínek na 
události před čtvrt stoletím. Spousta fotek, 
rozhovorů, dokumentů. Zuzka říká, že už 
teď ví, že jsou tam chyby. Novinářský 
pohled. Těch si většinou lidi nevšimnou. Ale 
dílo skvělé. S pomocí města zařídila roznos 
po Jičíně a okolí.  
Sama vyznává, a každý pochopí, jak silný 
zážitek je rozhovor s Joskou Novotným. 
Držitel Ceny města Jičína. Málokdo ví, jak 
silně v tom byl tenkrát namočený. A co 
všechno by pro něj asi přišlo, nebýt 

sedmnáctého listopadu. Ani se nerozkoukal 
v parlamentu a vrátil se k učení. A jakou 
mohl dělat kariéru. I když teď – vstoupil 
jako důchodce na radnici coby zastupitel. 
(To byl vtip, s tou kariérou na radnici. Tam 
je jen práce). 
Pardon, Josko, promiň ten sentiment a patos. 
Já jen, že se píše o všelijakých celebritách, 
ale ti praví hrdinové a vzory, ti zůstávají 
v šedi dne. Ti ani netouží, aby se předváděli.   
 

 

Kousky z deníku 
 
29 10 2014 Politik co nechápe 
Dojednával vývěsní tabule s firmou Rengel. 
Už před podepsáním smlouvy mu novináři 
dokazovali, jak to bude nevýhodné. Marně. 
18. 10. nafotil jsem v Lipách potrhanou 
tabuli a poslal mu ji. Odpověděl, že je teď 
radním na kraji. Už se nepřiznal k tomu, že 
je taky zastupitel v Jičíně a v době podpisu 
smlouvy byl dokonce ve věci zodpovědným 
místostarostou. Jmenuje se Josef Dvořák. Já 
jsem ho nevolil.  
Příklad „úspěšného“ politika. Zástupce lidu 
v Jičíně, v Hradci. Jen parlament mu 
nevyšel. Zatím. 
 

30 10 2014 Rozvážím. Přišla reklamace. 
Záhadným způsobem umožnila mi to moje 
záda, i když to ještě včera vypadalo špatně. 
Vede to k přemejšlení, co bude, až ta 
roznáška opravdu nepůjde. Nevymyslel. 
Leda se začít modlit. Nebo poprosit MIC a 
lidi by si tam pro noviny chodili. Byl bych 
jako 5 + 2. Jako Babiš, nebo kdo. 
Nevhodně jsem se prý v jednom čísle 
vyjádřil o Jágrovi. Je to slušný člověk. 
Souhlasím a beru zpět. To je trochu problém 
novinářského řemesla. Člověk píše, jede, 
potřebuje argument, tak uvede jméno. 
V tomhle případě nebylo vhodné. Ověřovat! 
Víc přemýšlet, vážit! A my se vymlouváme, 
že nás čas tlačí. Tak pardon. Ale jsem rád, že 
se čtenáři ozývají. Dík. 
Klíčovým místem je Velišský hřbet mezi 
Veliší a Šlikovnou. Pokaždé je to místo 
zastavení. Potěšení, že velišský okruh 
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zpravidla znamená konec jedné roznášky. 
Kousek díla. Ale i čekání na reakci. Co bylo 
blbě. Pak tady samozřejmě čůrací zastávka. 
Hlavně tedy vyhlížecí. Místopřísežně 
prohlašuji, že výhled odtud je kouzelný bez 
ohledu na počasí. 
 

31 10 1014 Listopad v posteli 
Možná bylo to ještě trochu ve spaní, trochu 
v probouzení, začalo se mi jevit, co bych měl 
říct 17. v 17 na náměstí u kašny: 
Přichází mi dvě vzpomínky na ty, se kterými 
si už nemůžeme připít. Vladimír Krátký. 
Primář interního oddělení. Měl trochu 
svérázné jednání, z toho plynul vztah 
některých Jičíňáků. I když jsme se dost 
špičkovali, měl jsem ho rád. Byl pracovitý, 
důkladný. Všechny důležité věci, jednání, si 
večer zapisoval do deníků. Nepodařilo se mi 
je vypátrat. Jsou někde v rodinném archivu, 
možná na rodinné půdě ve Štěpanicích. 
Když skončil svou medicínskou dráhu, 
vystudoval teologii. Stal se evangelickým 
farářem. Vyčítám si, že jsem neslyšel žádné 
jeho kázání. 
Karel Svoboda. Ajznbon. Když byl na 
radnici, vystavili ochránci přírody na Den 
země na Husovce automobilový vrak. Pak 
ho nestačili v termínu uklidit a Karel to 
projednával s Lenkou. Byl na ni přísný. Pak 
jsem mu to vyčetl a on povídá: „Všimnul sis, 
jak je pěkná, když se rozpálí?“ Když bylo 
desáté výročí, rozhodli jsme se oslavit ho 
v hospodě u pana Píši U našich. Když jsme 
tam přišli, na stole byla rezervace STŮL 
REVOLUCIONÁŘU Z LISTOPADU. Dali 
jsme si pivo, Karel začal mluvit. Vzpomínal 
a kecal a kecal, nebyl k vypnutí. Ani sám se 
nevypnul. Nikdo už jsme se ke slovu 
nedostali. Ale hloupě nemluvil. Jen dlouze. 
 

03 11 2014 U popelnic 
Našel jsem lampu. Vypadala draze mosazně. 
Rozhlídl jsem se, když se nikdo nedíval, 
donesl do sklepa. Žena mívá řeči. 
Připomínka Mařenky v Bystřici, která dělala 
i výpravy s trakařem na různé smetiště. 
Zarovnala barák, kuchyň, až se tam nevešla 
sama a spala ve chlívě s kozou. 

Když jsem dával do sklepa kolo, koukal 
jsem se na lampu a přemýšlel co s ní. Už to 
vypadalo, že ji zanesu zpátky. Až se nikdo 
nebude dívat. Pak jsem jeden navečer začal 
šroubovat. Celou jsem rozšrouboval, to mě 
bavilo. Za několik sezení jsem z ní udělal 
malou lampičku, která se klipsnou přidělá ke 
stolu a pružným krkem natočí, kam je 
potřeba. Vypadá mosazně.  
Jenomže všechna místa v bytě jsou 
nasvětlena. Ve skříni je ještě jedna lampa do 
rezervy. Taky stavitelná. Akorát že 
nevypadá mosazně. 
Když jsem tu velkou lampu ve sklepě 
dorozebral, zjistil jsem, že ty trubičky nejsou 
mosazné, ale jen pomosazněné. 
Když jsem tu práci celou dokončil, novou 
malou lampičku vyzkoušel, dal do komory, 
našel jsem vysvětlení. Každý mužský, nebo 
alespoň většina, potřebuje občas šroubovat, 
rozebírat, sestavovat. A já si na auto 
netroufnu. Tak umím lampičky.   
 

05 11 2014 sedím v hospodě 
sám. Vědomě. Dobrovolně. Přemejšlím si, 
proč je tak. Proč tu nesedím s partou, jako 
támhle vedle. Mám já vůbec někoho, s kým 
bych seděl? Chci to?  
Občas člověk potřebuje některé věci 
s někým probrat. Já si je probírám sám se 
sebou. A mám pocit, že mi to vyhovuje. 
Čímž blbnu stále víc. Starej a blbej. Ale 
spokojenej. Starej, blbej, spokojenej. 
 

 
Prochoroviny 
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založeno roku 1998 
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07 11 2014 Když je venku tma 
nerozpoznám, že je už kaštan žlutý. Ani že je 
borovice rezavá a brzy bude suchá. Jen svět 
obrysů. Nebarevný. Je to dobře? Je to 
zajímavé. Užitečné? Jak pro koho. Podnětů 
je méně. Je šest, soused svítí. Půjde do práce, 
bude něco opravovat. Bude užitečný. A já? 
Šrotuje mi v hlavě. Na malý papírek (aby byl 
přenosný) zaznamenávám si ten šrot. 
Umanul jsem si, že budu papírky skládat, 
číslovat. Tenhle má číslo M1. Myšlenky 1.  
Ale proč? Kdo o to stojí? Kdo stojí o 
myšlenky nějakého proChora, kterej tu teď 
sedí, má pootevřené okno, aby se do pokoje 
dostal kyslík a okysličil se mu mozek. Proto 
má bundu, šálu a zebou ho u klávesnice 
nohy. 
Dlouhou dobu, nejméně však posledních 20 
let vymýšlím metodu záznamu. Abych měl 
po ruce něco, kam si zaznamenám, co mě 
momentálně napadne, protože jinak rychle 
zapomínám. Malému počítači dlouho trvá, 
než se rozběhne. Koupil jsem si tablet. 
Neumím s ním zacházet. Neuvedl jsem ho 
do chodu. Tak jsem zase u papírků M1. 
Přišlo mi období čtení. Vlastně to spustila A. 
Četl jsem některé knížky, které potřebuje do 
školy. Pak jsem se pokoušel o recenze. Pak 
recenze do Knižních novinek. Přešel na 
knížky nepovinné.  
Teď se sešli pánové: Balabán, Kratochvíl, 
Topol. A hned se vybavila havlbrodská 
Kavárna u notáře před rokem. A půl. Měl 
přijet. Ale dva dny před tím umřel. Tak tam 
někdo četl nějaký úryvek z něho. 
Jak mají ti pánové pestré myšlení. 
Komplikované. Jak dlouze popisují rodinné 
vztahy. Jak prožívají bolest druhého, smrt. 
Ano, Václave, hned se mi objeví myšlenky, 
jak to mám já. A zda to a jak sepsat. Jak 
jsem to měl se svými rodiči. Stydím se 
přiznat, že v kritických chvílích byl jsem 
spíš sám.  
Čtení je práce. Zejména některé. Tihle tři 
pánové jistě. Zbaběle odkládám.  Jdu cvičit. 
Viz úvod. 
Pak šrotují myšlenky, co bych měl. Určitě 
omluvit se Bohunce, že jsem včera nebyl na 
přednášce. Pan farář o smíření a těch věcech. 
Zase jsem se pral se sebou. Pak jsem se si 

vymluvil, že bych nepobral. Převčírem 
vernisáž, dnes Láďa fotky. Radši budu psát. 
Nepsal, četl, usnul. 
 
07 11 2014 (Láďa B) 

Máme zvláštní vztah. Trochu proměnlivý. 
Nejdřív jsme na sebe byli dost protivní. Je ze 
strany, kterou nemusím. Tedy různé drobné 
šprajcy. Myslím, že od doby, kdy odešel 
MP, se to změnilo. Láďa byl v radě… prostě 
jsme spolu mluvili. Věcně. 
Teď jdu od Jirky, ještě pár dní starosty, 
v dobré náladě. I když pátek odpoledne, L 
ještě v úřadě. Vstoupil jsem s tím, že si 
domluvíme setkání. Řekl, ať si sednu. Na 
stole spousta lejster. Ne jen rozprostřených, 
ale v hromádkách. Asi projekty, myslím si. L 
byl plný voleb, jejich výsledků. Jistě je 
probíral se svými (ODS), i jinde.  Poznal 
jsem, že o tom chce mluvit. Tak jsme 
mluvili.  
V první řadě opakoval to, co i jiní, kteří 
neuspěli. Že by v radě měli být zástupci 
všech stran. Jiný argument jim nezbývá. 
Míla Kůta tvrdí, že by měl být starostou. 
Lidi mu dali nejvíc hlasů. Dovedu si 
představit, jak oběma je. L v radě byl, mohl 
spolurozhodovat. Mílu ty hlasy povzbudily. 
Teď nic.  
Láďa pokračoval, že je zbytečné sem tahat 
celostátní politiku. Dobře mluvil o 
zastupitelích za KSČM (Kebus, Svoboda). 
Přišla řeč i na pomluvy. Že se proti nim nedá 
bránit. Atd.   
A rozpovídal se. Jak mu vadí, že lidi, kteří 
pochopili, že z ODS jim nic nekyne, ze 
strany odcházejí. „Já nepřevlékám kabáty.“ 
Říkám si, že to ani hlásat nemusí. Tak si 
fandit. Lepší je, když to na něm lidi sami 
poznají. Ale chápu ho. Za dvacet roků třeba 
bude mluvit jinak. 
Nechávám pozdravovat jeho tátu. Starý 
Láďa v tom jel od Listopadu. Myslím, že byl 
v Občanské komisi, která tenkrát 
prověřovala esenbáky. 
 
08 11 2014 Praha dnes 
Nevím, proč si pořád myslím, že když 
přijedu do Prahy, tak musím na Královskou 
cestu. O obyčejné pekařství, kde si koupím 
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koblihu a dalamánek nezavadím. Všude se 
blyští sklo, ručně malované obrazy a kafe je 
za šedesát.  
Ale náměstíčko na Kampě pořád připomíná 
tak trochu náves. Pokud se nedíváš na ceny. 
Jednak jsou v němčině a druhdy tam asi mají 
o nulu víc. Ten proletář ve mně zůstal. Ale 
náladu mi spravila paní Meda. Na Muzeum 
Kampa narazil jsem vlastně náhodou a líbilo. 
I když jí prý mají památkáři (nebo 
architekti?) za zlé tu věž, nabídla cosi 
zajímavého. Na nádvoří je náhled do 
současného sochařství. Myslím toho… jak to 
říct? Možná nekonceptuálního? (Pro mě 
jakžtakž čitelného. Neříkám 
srozumitelného.) Gebauer, Beránek, 
Sozanský, Zoubek, Švankmajer… Nebylo by 
to ono, kdyby na to všechno nepadalo to 
listí. Nádhera. Ani se nemusí dovnitř na 
Lhotáka a Koláře. 
Když pak projdete okolo pusté Werichovy 
vily park, jsou tam tři bronzová mimina 
s velkými hlavami, co vystrkují zadek. A 
vybaví se několik dalších autorových soch a 
skutků. To, že nazval Knížáka nadutým 
kriploidním č……,  stálo ho sto tisíc. Nevím, 
jestli už pravomocně. Ale to ty děti, které se 
miminům dívají do zadku, nevědí.  
I já jsem vůl. Neprohlédl jsem si na národní 
třídě jeho Kafku.  
Je to všechno propojené. Nedávno dočetl 
jsem knížku, kde Szczygiel o Davidovi 
Černém píše. Až doma dívám se ne fotku, 
kterou jsem si s propagačními materiály 
v Muzeu Kampa vzal. Je na ní s exministrem 
Pospíšilem paní Meda. To je ta dáma, která 
tam seděla u stolku, někdo jí přinesl kávu a 
ona pozorovala to hemžení lidí mezi 
sochami. Já vůl nenašel odvahu s ní 
promluvit. Jako s dámou, která to pozoruje. 
A to jsem ještě nevěděl, že to byla MM.  
 
08 11 2014 Páni inženýři 
Každý rok pořádá moje škola setkání 
absolventů. Tam projevy, focení. Pak náš 
ročník do hospody. Je to hospoda 4. cenové 
skupiny, jmenuje se U Žaludů. Kozel a 
Staropramen je tam za 26, guláš (výborný) 
za 86. Myslím, že mi dali knedlíků pět. Tak i 
takhle vypadá Praha. Hlavně ale životní 

úroveň inženýrů za socialismu 
vystudovaných, kteří se v životě poctivě 
živili a nějak se moc nedostali do těch 
správních (nebo správných?) rad.  
Neměl jsem pocit, že by si někdo stěžoval. 
Jen pár lidí se vytahovalo, vlastně ani 
nevytahovalo. Jen to byla naše stařecká 
ukecanost. Venca stačil poplést dvě jména, 
ale pak se Zdeněk přiznal, že tu motórku mu 
naboural on, jak jel za holkou. Před 
pětapadesáti léty. Ruda Gandy se od svého 
dítěte, velvyslance o Americe, moc nedozví. 
Kamarádi mě potvrdili, že nejlepším 
znalcem mariáše byl Jarda. Profesor mariáše. 
Ale v civilu dotáhnul to na ředitele EPO 
(Elektrárny v Poříčí, co všude do okolí šíří 
popílek. Nebo už ne?)  Honza se přiznal, že 
za tou holkou, co nabalil na praxi 
v Německu nedávno dojel. Představila mu 
svoje vnoučata. Mirek tam jel taky, ale 
netroufnul si zazvonit. Největší komunista 
na fakultě je ve Švýcarech. Nakonec se tedy 
dal ke kapitalistům. Atd. Horší to bylo 
s Tojejednojak se jmenuje. Taky mariáš 
uměl. Na 1. Máje se u Máchy na Petříně 
připletl k čemusi. (To bylo, milé děti, 
tradiční setkání zamilovaných. Koná se 
pořád, ale už při něm nesbírají.)  Přišli si pro 
něj – a nedostudoval.  
Korupce? Jistěžejo. Tomáš, který tohle 
setkání U Žaludů každoročně domlouvá, 
dostal čtyři řízky. Mám to vyfocené. Myslím 
ten talíř. Pana docenta ne. Ztloustnul. 
 
10 11 2014 Recenze 
Chtěl jsem udělat recenzi Vláďovy knížky 
Proč má kos žlutý nos. Pár recenzí, no ony to 
jsou spíš upoutávky, mi už časopis vzal. 
Redakce odepsala: „Dobrý den, ne, děkuji, 
tento nakladatel u nás neinzeruje (patří pod 
Albatros Media), takže o něm nebudeme 
psát... S pozdravem.“   
Kultura? Byznys?  
 
11 11 2014 Jedu k S  
Domluvit program sv. Martina pro Kapičku. 
Pak okruh podzimem. V lese Lipci rozbitá 
silnice stále. Některé stálice, konstanty jsou 
milé. Taky tu nic nejezdí. Proto tudy jedu já. 
Za Popovičkami opuštěná nedokončená 
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stavba. Doklad rozmachu a pádu JZD. 
Tuřský zámeček tajúplně příjemný. Jedno 
okno svítí. Asi ideální zašívárna s milenkou. 
Kdyby byla. V Miličevsi několik Cidlin, jak 
se ty náhony větví. Okolo zámku listí na 
cestách. Příjemný pohled. Myšlenku, kdy se 
sem dostanu (domov seniorů), násilně 
zavrhuju. Už přítmí. Ale teplé. Vítr nestudí. 
V Popovicích jdu se podívat na nové schody 
ke kostelu. Ten vyšlapaný kámen… Otisky 
bot, které tu stovky let stoupaly, měly by se 
nechávat. Jako memento.  
 
12 11 2014 Jiří Kratochvíl: 
Femme fatale. To nejlepší už bylo. 
Seznámení, vyspání. Na začátku. Román od 
zadu? Teď jen pokles? Průšvih? 
Jako bych to už četl. Nebo mi to četl sám 
autor? Na veletrhu v HB dva roky dozadu? 
To bych si uměl najít v Compaqu. 
Fotografický archiv bych měl mít v pořádku. 
Zkusím? Budu zkoumat to propojení? Našel. 
Černý svetr, kostkovaná košile, brýle, 
poněkud neučesaný. Zuby si narovnat nedal. 
Proč taky? Je mu pětasedmdesát. Ano, četli 
na střídačku s Markétou. Vzpomínám, že 
zaujalo.  
Stolice, cvičení, čaj zelený, Compaq. Jsem 
rád téhle pravidelnosti. Znamená život bez 
průšvihů. Do toho prvního (S) mísí se 
vzpomínka na vojnu. Tam jsem byl rád, 
když jsem to zvládnul před šestou. Pak už 
rozcvička a tak. V první půli dne už na to 
nebyl čas. Některé věci potřebují svou 
pohodu. Dobře ty tělesné funkce Tvůrce 
v nás zařídil. Znamenají rytmus. 
Pozastavení. 
 
 
13 12 204 Plajchování 
Ráno pozoruju, jak vlaje sousedce S na 
balkóně prádlo. Schne už po několikáté. 
Zaprší, pak ho vítr usuší, někdy sluníčko. A 
pak znovu. Plajchování vertikálně. Na 
visato. 
To se dělávalo, ale naležato. Bílé prádlo se 
rozprostřelo na trávu a polejvalo. Ale muselo 
být sluníčko.  
Jednou jsem i já plajchoval. Triko. Bylo to, 
když jsem jel po břehu vodního díla 

Gabčíkovo ke Bratislavě. Trochu sprchlo a 
pak pražilo do zátylku. Triko úplně vyrudlo. 
Už ho prý nesmím nosit.  
 
14 11 2014 Jejich svět 
Samy mi ho nabídly. Sednul jsem si vedle, 
že tam je dobře vidět, abych mohl číst. 
Nemohl. Řvaly. Tak dobře, mluvily hlasitě. 
Jedna, patrně vdaná, na penězích asi 
nezávislá. Dostala veliký talíř, zhrozila se 
ho. Nabídla půlku druhé. Ta se ale spokojila 
se svými hranolky s tatarkou. Probíraly 
život. Holčičí řeči. Mě zasklívaly. „Žádná 
svatba. Odvezu ho na Bali, tam ho opiju a na 
pláži se necháme oddat. Přece tady nebudu 
napájet spoustu příbuzných, kteří mě stejně 
pomluví.“ Pravila dvojka hlasitě, ať celý 
lokál ví. Jednička se usmívala. Věděla, že to 
tak jednoduché není, ale se nepřela. Ostatně 
s tím talířem měla své starosti. Dvě 
kamarádky, každá jiná.  
 
15 11 2014 Vidím Zebín  
Vidím z okna Zebín, který vidět nebyl. 
Protože kaštan vyrost, přesáhl horizont. 
Chyběl mi, ale jsem se smířil. Najednou 
viditelný. Jasně – opadaly listy. Takže 
ztracená věc nemusí být tak úplně ztracená? 
Ztráta v čase. Proměnlivost v čase, Zase 
přijde doba, kdy ho neuvidím. Místo něj 
květy. Kaštan má velké květy. Střídání. 
Život v periodách. Periodický.  
Blízko kaštanu okna paní M. Zvláštním 
způsobem uspořádané záclony. V bytě je 
sama. Mnoho let sama. Kolik je takových? 
Jak vypadá život osamělých? Námět na 
povídku? 
 
16 11 2014 Nespím už dva dny 
Přede mnou Martin v Kapičce, schůze o 
Divovánocích v Lodžii dneska, zítra Kašna – 
17. listopad. Dochází mi, jak by to tam mělo 
vypadat, zdali něco řeknu a co. Ve tři ráno 
mi přichází ta řeč.  Taky se objevuje otázka, 
jak to uděláme s Martinem, když bude pršet.  
Noční běsi bláznů? Měl bych přestat fňukat. 
 
18 11 2014 Ve čtyři 
Ráno mi šrotuje v hlavě hodnocení včerejška 
u kašny. Viz výše. Hlavně některé chyby. 
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Nepřipomněl jsem Vladimíra Krátkého 
deníky. Jsou možná někde ve Štěpanicích na 
půdě. Vyvolán měl být i Vladimír Úlehla, 
aby pověděl o plném autě dokumentů, které 
mu na konci roku 89 přivezli a ze kterého 
zpracoval popis tehdejšího dění. Taky, jak 
v bleděmodré košili zahajoval první 
demokraticky zvolené zastupitelstvo, ze 
kterého byl zvolen starostou Ivan Matějka. 
Ne moc dobře reagoval jsem na některé 
příspěvky. Pana Ulrycha měl jsem nechat 
dopovědět alespoň zkráceně. Vzhledem 
k tomu, že se lidi pomalu rozcházeli, asi už 
správně nebyla hymna vhodná. Atd. 
Když došrotovalo, četl jsem si, jak chodí 
Filip Topol po Praze se dvěma holkama. 
Jedna se jmenuje Deprese, druhá Potřeba pít. 
Jak ho při tom fascinují všelijací Mozartové 
a muzika vůbec. Knížka se jmenuje F. 
Topol: JAKO PES. 
Dobré probuzení, ne? 
 
19 11 2014 Dnes na dotaz ke kašně 
jsem odpověděl: „Soukromě ještě dodávám, 
že odezva byla. Honza K mě zase 
provokoval tím, kdo že to pořádá. Vlaďky 
dlouhej telefonát včera. Přiznala, že pana 
Ulrycha (neznám, nic o něm nevím) 
vypískala vlastně ona.  A pak dlouho 
povídala o chybách Zuzky v novinách. O 
tom i Joska N. O těch chybách. Oba mají 
pravdu. Přesto Zuzku chválím.  Jo, pan 
místostarosta mi poděkoval za moderování. 
A ještě – s tím svařákem za třicet 
s povinným  hrnkem, z toho jsem taky 
rozpačitej.  Jo a Pavlův tým odevzdal 
skvělou práci, podobně jako jeho dívky. A to 
mě vede k další poznámce. Vlastně, když 
jsem přišel na náměstí, jsem vůbec nevěděl, 
jak to bude. V hlavě jsem měl tu vlajku a 
hymnu na konec. Tak povídám dívkám, že 
na závěr, jestli by tu hymnu jako zpěvačky 
začaly. Ony řekly: „Jakou hymnu?“ 
Ke kašně přišel, kdo chtěl. Takže někteří 
zástupcové lidu nepřišli. Zejména z druhého 
tábora. Chtěli tím dát najevo postoj 
k Listopadu? Nebo se jim prostě nechtělo od 
televizních seriálů do deště? Nebo tím chtěli 
demonstrovat svůj postoj ke koalici? Je, 
nebo to není jakási morální povinnost? 

Nebo… Všechno je legitimní. Legitimní dík 
Listopadu. Stali by se ti lidé zástupci lidu, 
kdyby se Listopad nekonal?  
 
20  11  2014 Všude v tisku   
fotky z amerického kongresu, kde odhalena 
socha V. Havla. Čekám, kdy internetoví 
revolucionáři budou posílat lidstvu 
podobnou fotku. Ale bude tam socha Miloše 
v kostkované košili a řečnit bude jeho přítel 
Forejt. To je ten, který v Jičíně svým 
profilem při Zemanově návštěvě zastínil i 
svého šéfa i Valdickou bránu. Co se tak rád 
nechává fotit. Bude mluvit o Zemanově 
statečnosti na Albertově. Jak to těm 
pískajícím studentům nandal. Obklopen 
bodyguardy s deštníky jim řekl, že se jich 
nebojí.  Statečný Miloš. 
Jsem to ale vůl, že mi to všechno nedává 
spát, když je potřeba zabejvat se 
důležitějšími věcmi. 
 
21 11 2014 Sny 
Jedu z prudkého kopce, brzdím, ale marně. 
Jedu rychle, protože honím vlak. Vím, že ho 
nemůžu stihnout, ujede mi. Ale to zkouším. 
Vlak mi ujíždí každý týden alespoň jednou. 
Vždycky někde jinde. Ale jsem v určitých 
konkrétních místech, která znám. Blbý, 
bolavý pocit. 
Jestli není lepší ten sen o blondýně 
s hebkými vlasy. A to bych neměl. Jenže – 
poručte snům. 
 
21 11 2014 Petr Pithart 
Na Vltavě v půl dvanácté v pořadu Osudy. 
Na začátku vždycky pár řádků z jeho esejů. 
Umí. Prostě hovoří srozumitelně, nevytahuje 
se, občas se i zkritizuje. Moudrý starý pán. 
Ano, mluví o sobě. Ale na svém příkladu 
popisuje dobu. Problémy, které zmítaly 
nejen jím. Připomíná i lidi okolo sebe. 
Chválí, i otevřeně řekne, co se mu nelíbí. 
Pardon, on ještě není starý pán. Kdo ho chce 
slyšet, může si ho otevřít na počítači na 
Vltavě. Tam je archiv Osudů. 
Vzpomínka: Na knižním veletrhu 
v Havlbrodě dělal jsem anketu. Před 
konferencí položil jsem otázku i jemu. Něco 
zabručel, že se musí připravit na svůj 
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příspěvek a já pochopil, že nemá čas. Pak za 
mnou sám přišel a přinesl na papírku 
počítačem napsanou odpověď. Vyprávěl o 
někdejších tamních senátorských volbách. 
„Už měli otevřené šampaňské. 
(Protikandidátka). Ale po úplném sečtení 
jsem prošel já. O několik desítek hlasů.“ A 
usmíval se zpod těch svých fousů. 
 
23 11 2014 Podstatu čtení  
vidím ve vybírání. Nemám už čas na to, 
abych přečetl všechno. Mám litovat autory, 
které po pár stránkách a prolistování zbytku 
odkládám? Mám litovat sebe? Blbost. I. O. 
se svým psaním léčí. Ale nevyléčí. Píše o 
svých utajených snech. A vydává to za 
literaturu. Nebo to je jen fabulace a pravá 
literatura? Tak spala s tím Havlem? (I. 
Obermannová: Tajná kniha). 
- Přidal jsem z pěti na deset miligramů. Líbí 
se mí ten stav civění. Ale se ho bojím. 
- Mám radost, že jsme se vyhecovali včera 
na zahradu a makali. Mám radost z díla.  
Zahrada je lék. Ale teď bych chtěl civět. 
Konečně venku mlha. Ještě bych chtěl, aby 
pršelo. Ale – je mlha, když prší? Nerozpustí 
se ona tím deštěm? Úžasný pocit, to civění. 
Den je krátký. Život ještě kratší. Vypustit 
z něj zbytečné konání. Mytí, holení, uklízení. 
Jídlo, které nechutná. Poslouchání 
zbytečných plytkých řečí.  Stále víc mě to 
táhne do hospody. 
Mohl bych tohle namluvit místo psaní? Šlo 
by to, použít diktafon? Ale když malování 
písmenek je docela slast. Líp píšu, než 
mluvím. 
Stále existují nejméně dvě věci, které bych 
mohl a měl v určitou chvíli konat. A já při 
tom jen civím. A formuluju, co bych měl 
napsat. Pak to většinou zapomenu.  
Čtu po sobě, co jsem napsal. Přemejšlím, 
jestli takhle píšou blázni nebo grafomani. 
Nebo kdo? 
 
25 11 2014 Záchvat čtení 
Vinu má KVČ. Dívky ochotně vyhledají i ve 
sklepě. Chtěl jsem o Kafkovi, našel IO 
Dopisy Kafkovi. Nééé. Pěkná holka, plytká 
knížka. Paní Obermannovou ne. 
 

Kača, Nina, Hubert 
 
- Chodím s Ninou rád ven. Jsme tam 
sami. Ale musím se podřídit. Zdraví 
všechny psi, těší se z broučků na cestě. 
Klekne k nim a prohlíží si je. Někdy, 
když lezou pomalu, chce jim prstíkem 
pomoct. Líbí se jí, jak vítr pohání listy. 
Jeden si vybere, jde za ním. Což 
všechno ovšem znamená, že ona je ten, 
kdo udává tempo. Že se prostě s Ninou 
nikam daleko nedojde. A musí se dojít? 
Nestačí být spolu? 
- Hu je rád na klíně. Zejména, když je 
společnost. Pozoruje dění, poslouchá, 
co se říká, ale nemíchá se do toho. A ze 
stolu si taky nemůže vzít cokoli. Chce se 
napsat, že mi ho je líto. Ne. On tyhle 
věci ani nechce. Vyhovuje mu jeho 
jednoduchý mlčenlivý život s mateřským 
mlékem. Když se na něj s krmením 
náhodou zapomene, tak to se ozvat umí. 
- Ni objevuje vynálezy, hned je vyzkouší 
a zkouší pořád. A nám se nedaří usadit 
ji. Přišla na to, že když se šlápne na 
šlapku u koše, otevře se víko. 
Představuju si, co to dělá v té její 
hlavičce. Malý zázrak. Mačkám dolů, 
víko jde nahoru. Pro nás věc, které si 
nevšimneme. Pro ni ve stádiu objevů 
úžasnost. Pozoruju ji, jak když jde okolo, 
párkrát si šlápne, jestli to ještě funguje a 
jde dál. 
Tam ji totiž začala bavit další věc. Fúúú. 
Sfoukávání svíček. Há zapálí, Ni 
sfoukne. A znova se dožaduje Fúúú. A 
Há trpělivě rozsvěcí a sekaná se 
připaluje. Protože Ni dělá kouzelně 
Fúúú. Já na ně koukám. Jednak bych ji 
od té svíčky vyhodil. Druhdak si 
uvědomuju zjednodušení. Náš člověk 
řekl by: „Zapalování a zhášení svíčky.“ 
Ni řekne Fúúú – a je tam všechno. 
- Uspávám po obědě. Ni řekne: 
„Paaáku.“ (Pohádku). Všimněte si, jaká 
úsporná mluva. Podmiňuju to tím, aby 
zavřela oči. Zavře, ale jen chvilku. 
Probírám všechna zvířata okolo 
zahrádky. Dokonce jak kočka a ježek pijí 
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mléko z jedné misky. Přidávám 
Rumcajse. Marně. Zkouším zpívat. Nic, 
sedá si. Když nechce, tak nechce. 
Palice. 
- Kača horečku. Na dlouhé cestě 
rozmáchané boty. Tady důsledek. Nesu 
jí oběd. Vypráví o tom výletě. Místo 
oběda dělá si toust. Říká, že školní 
polívku nenávidí. Tak ji nejí. Marně 
přesvědčuju. Palice. 
Radši mi jde zahrát. Nemůže najít noty, 
tak hraje zpaměti. Už umí i překřížit nad 
klavírem ruce. Líbí. Dívám na ni, lituju že 
nemám foťák. 
 

 

Nina jiná 
 
Nastoupila: Bágl malý, přes rameno 
notbuk velký, v jedné ruce igelitku, 
v druhé velké desky na velké obrazy. Jo 
a brýle. Se širokou obroučkou. Hned mi 
bylo jasné – takovou bych balil. Před 
padesáti léty. Teď se ale tady loučím 
s přáteli, jen L pojede dál. L, která 
nevydrží mlčet ani chvilku. 
Při přestupování mám příležitost. Hrnu 
se k ní. „Vy studujete architekturu?“ 
Divila se, jak to vím. Já jsem se divil 
taky. 
L řekl jsem polopatě, že si chci sednout 
k támhleté holce. Tak jsme si tam sedli. 
Spočítal jsem si, kolik na ní mám hodin. 
Ale měl bych od toho odečíst ztráty, 
které způsobovala L. Ke každé otázce 
se připojovala, odpovídala na ni, 
připtávala se, ale hlavně začínala svůj 
monolog způsobem: „To já znám jednu, 
jednoho…“ Bezvadné.  
Když chvilku nikdo nemluvil, začal jsem 
si představovat, že L zamrzla pusa, ale 
neodvážil jsem se na ní podívat, chtěl 
jsem se z toho chvilku radovat. Marně. 
Hned vzápětí jsem se dozvěděl, co bude 
po příjezdu vařit a že ona má řízky 
nejraději s bramborem, ale ten její chce 
bramborový salát a tak dále. Pak přišel 
výklad, jak se takový salát, který má rád 

ten její, dělá. Hlavně hodně cibule. Dopr. 
A já chtěl zrovna vědět barvu očí za těmi 
brýlemi se širokou obroučkou. 
A tak jsem si cedil slova, která zněla. Ta 
zleva zajímala mne čím dál víc, zprava 
vůbec. Někdy moc neumím nebýt 
neslušný. Ale jsem se držel.  
Nejdříve o rodině. Věru si nebrala 
servítky. Tvrdě: otec hnije, bratr parazit. 
Matka by si s těmi mužskými měla dát 
pokoj. Nešlo mi to s ní dohromady. Ty 
výrazy, ta rodina vůbec. Představoval 
jsem si, že tohle stvoření má rodiče…, 
ani to neumím povědět. Slušné, 
intelektuální, dobře postavené. Pak 
došlo na alkohol. Kupuje lahváče domů. 
Přijde to levněji. Ale o prázdninách 
v hospodě prý skoro každý den. Atd. 
Nejhorší, že byla čím dál hezčí a čím dál 
zajímavější. Kdybychme byli sami, ptal 
bych se dál. Intimněji. Asi by odpovídala. 
Takhle jsme se dostali jen na čtení a na 
filmy. Napsala nám adresu, kde se dají 
výhodně na internetu najít. Těšil jsem 
se, že se ozve a já budu v anamnéze 
skrz emaily pokračovat. Vypadala 
otevřeně. V následných chvílích 
představoval jsem si, že přijedu do 
Prahy a budeme pít pivo. 
Síť mlčela. Ne tak docela. Email přišel 
zprava, od bramborového salátu: 
„Mimochodem, ta holka byla pěkně 
vypečená, filmové stránky jsou 
směřovány na pornostránky. Syn 
Richard mi zděšeně říkal: „Mami, 
proboha, s kým jsi to jela!“ Sdělila L. 

    

   

 

 

 

 
 

Lodžie – prosinec 
13. 12. 13:00  DIVOVÁNOCE  
Vánoční dílny, Divobetlém – 
neobvyklé pojetí příběhu o setkání 
Marie a Josefa, Anička a letadýlko, 
Vševědous a sníh. Koncerty 
Minisubito, Ridina Ahmedová a Petr 
Tichý, Majerovky a další. 
17. 12. 20:00 
IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI 
Vánoční koncert 
 


