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Jívínský Štefan je o lidech 
 

Láďa Stuchlík. Vzal si kvádro. Postával 

skromně u zdi, pozoroval cvrkot. Připraven 

zasáhnout. Nebylo třeba. V pozadí studenti s 

občerstvením, též připraveni. Dohadovali 

jsme se, zda nerozsvítit sál víc. Láďa 

namítal, že takhle vystupující lépe vyniknou.  

Eliška, Iva. Mlčenlivé v pozadí. Pečlivě 

vykonaly, co bylo třeba. Iva skvěle 

štefanskou statistiku. Když jsme s Eliškou 

sundávali lodžiové fotky z výstavky, 

vzpomněla si, jak takhle před léty 

vylepovala od Karola plakáty Občanského 

fóra. 

Skleróza. Losovaný Štefan za rok 2014. 

Přebíral muzikus pan Vobořil. Vytočil 

režiséra Išu Kozla do Hořic a tak byl Šefan 

prvně v historii předáván telefonicky. 

Skleróza a taky Artróza je parta Hořičáků, 

kteří hrají po kraji divadlo a taky dělají 

pánský balet. Jestli ten Iša není lepší u 

divadla, než kdysi u politiky? Jestli tam se 

kousek toho hraní nenaučil? „No jo, 

skleróza, není divu, že zapomněli na 

Štefana,“ pravil jičínský novinář. 

Josef Jindra. Sobotecký básník, vlastivědný 

pracovník a novinář. Opožděnou kytku 

k osmdesátinám. Proslýchá se, že by mohl 

být nemanželským vnukem Fráni Šrámka. 

Ono se toho napovídá. 

Manželé Rychterovi. Další zasloužená 

kytka. Popis jejich zásluh nebyl nutný. Jejich 

Hořeňáček předvedl své umění, hořeňáčková 

kapela zvedla náladu. Na otázku, jestli děti 

nezlobí, odpověděla paní vedoucí Zdeňka: 

„Děti ne, ale rodiče. Když máme vystoupení,  

 

 

tak nechtějí uvolnit děti, že rodina pojede na 

hory.“ 

Ivana Hanzlová. Paní sbormistryni z 

Foerstra patří třetí kytka. Je to ta, která 

stávala k divákům zády. Už jednou taktovku 

předala, ale nevydržela to. Teď prý bude jen 

zpívat.  

Draga Zlatníková. Škoda, že si nemohla 

pro kombinované marodění v rodině svou 

slávu prožít a vstup do síně slávy užít. 

Představuju si, jak jde paní básnířka a 

překladatelka na trvalou, pečlivě si zkouší co 

na sebe. Nestalo se. I v tom je půvab 

Štefana, že do poslední chvíle se neví. 

Oldřiška Tomíčková a ostatní. Slavná 

porota a její předsedka. Vybírala 

zodpovědně a uvážlivě. Ocenění byli pěkně 

rozprostřeni po okrese. I v žánrech. Oldřiška 

pravdivě přirovnala Štefana k Oskarům.  

Eva, Irena, Dája a ti druzí. Nebudu 

jmenovat, nechci někoho neprávem 

zapomenout. Dělníci Štefana. Málokdo si 

dovede představit, co znamená zpracování 

228 nominací tak, aby to mělo řád. A když 

to dělá člověk s duší archiváře… Bez těchhle 

dělníků by Štefan nebyl.  

Júúúdr. Své vysvětlení štefanské historie 

přednesl tak, jak bylo třeba. Víme, že má J. 

Š. K. zažitého. 

Jaromír. Jeden ze zakladatelů. Jeden 

z laureátů. Postával u zdi. Na přímý dotaz 

pověděl, že byl spokojen a že je rád, že 

Štefan existuje. 

Ano – chtěli jsme původně Štefana jako 

recesi. Ale on si žije po svém a je to dobře. 

Stal se za těch 19 let konstantou. Prostě jsme 

si na to ocenění 25. února zvykli. 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí http://prochor.unas.cz 1. duben  2015   č.  4  /  15 
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proChor. Nojo. Máme to za sebou, budu líp 

spát. Když jsem ráno vyndával 

z horolezeckého kletru všechny ty štefanské 

věci, našel jsem na dně korunu. Štefanský 

honorář. 

Jo a ta proChorova scéna na schůzi ohledně 

Júúúdrova projevu nemusela bejt. Ale to je 

jen mezi námi. Nejsem nějak naměkko. 

Je třeba  hepyjend. Jeden pán ještě večer 

napsal: „Víš, co to udělalo se ženou, když 

uviděla tu kytici? Pochopitelně mi ji vzala a 

dala sama do vázy. Takhle mi to dělávala v 

mladém věku, ale ne s kyticí.“  

 
Oscarový film v Jičíně. 
Oskara za neanglicky mluvený film dostal 

polský režisér Pawel Pawlikowski za film 

Ida. Nic nového, ten film běžel dávno před 

Oscary u nás. Bylo to v neděli 11. ledna v 18 

hodin. Pravda, nebyl tam červený koberec 

ani parádní róby. Jen Honza v Židovské 

škole zatopil, Terezka pověděla pár slov. Jo, 

potlesk nebyl taky. Ne proto, že jsme ještě 

neměli tušení, že jde o film oscarový. Prostě 

jme jen, my diváci, zůstali sedět jako 

zkoprnělí. Obyčejný černobílý film… 

Jinak nic mimořádného. Takhle se scházíme 

v lednu každý rok ke vzpomínce na transport 

Židů v roce 43. Film byl mimořádný. Tak to 

ostatně bývá, že tu mimořádnost objevíme a 

dojde nám až později. Tady jsme tu 

oscarovost, aniž bychom to věděli, projevili 

jsme tím zkoprněním. 

Věru, netřeba za mimořádnými zážitky a 

lidmi jezdit do Prahy. Či snad dokonce do 

ciziny. Stačí se pořádně porozhlédnout 

v Jičíně.  

Už nevím, které že to pražské divadlo bylo 

v KZMJ, když hrálo časově blízko 

k představení Husarů v K klubu. Řeknete, že 

tady se nedá srovnávat. Vezmeme-li člověčí 

zážitek, tak proč ne. Vezmeme-li vstupné, 

tak to si zvažte sami. Ale nám teď jde o 

potěšení z divadla. Při tom tady nám hrají 

naši lidé, studenti, ale i vystudovaní. A 

vězte, že režiséři Martin Zajíček a Radim 

Kalvoda, by jen tak něco nedotaženého 

nepustili. Radim hraje v pražském divadle 

Komedie, ale k Jičínu má vztah dlouholetý. 

Neznáte? Jen si vzpomeňte na menšího 

brýlatého doktora v televizní Zdivočelé 

zemi. 

Můžeme přejít do Lodžie. Na mnoha 

představeních dovezených, ale i vlastních 

lodžiových vidno špičkové umělce. Za 

vpravdě lidové ceny, chceme-li vzít v potaz i 

tohle měřítko. Které ovšem není pro nás tak 

podstatné. Například Divadlo Krepsko 

s představením Fragile v neděli 22. 2. mělo 

80 návštěvníků, kteří se vměstnali. Z toho 

asi dvacet přijelo do Jičína z Liberce. 

Z Liberce (100 000) do Jičína (17 000) za 

kulturou. 

V Lodžii je častým hostem, abych uvedl jen 

namátkou, Jarda Svoboda z Trabantu. Viděl 

jsem ho, jak rozebral, vyčistil a opravil 

harmonium. To jistě neměl v honoráři. 

Zpěvačky Beata Bocek, Ridina Amhmedová 

a mnoho dalších. 

Ne, nepíšu to kvůli poměřování, to vůbec. 

To není zapotřebí. Taky otvírám jen některé 

žánry. Je to čtení pro fňukaly, že v Jičíně 

není kultura. Je tu ta dovezená, i ta, kterou 

děláme sami. Stejně kvalitní. 

 

 

Poklady sbírek II v RMAG 

v Jičíně 
Jičínské muzeum má novou pracovnici, 

jmenuje se Lenka Patková. Na vernisáži 

v pátek 6. března měla modrou blůzu a 

slušela jí. Ano, je to ta, která drží sérii 

povídání o obrazech a jejich tvůrcích 

s názvem Setkání před obrazem. Bere to 

pěkně popořádku. 

Před páteční vernisáží prohledávaly 

s Jarmilou Hakenovou depozitář, aby mohly 

připravit Poklady sbírek II. Vybíraly 

z majetku muzea to nejlepší a nejzajímavější 

k tématu. Tedy obrazy a plastiky z druhé 

poloviny 20. století. Z doby, kterou máme 

v živé paměti. Mnohé malíře znali jsme 

osobně, viděli jsme v prostorách konírny 

jejich výstavy. Bylo to milé setkání. Až 

dojemné. Záměrně připomněl jsem, že 

současná galerie je bývalou konírnou. 

Protože hned v sobotu po vernisáži byla 

nahoře přednáška a Valdštejnovi a o koních. 
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Vysvětlila paní kurátorka dvě výtvarné 

oblasti. Ta první byla žádaná, myslím těmi, 

co vládli, a jmenovala se sorela – 

socialistický realismus. Tu druhou dělali si 

kumštýři podle svého vlastního názoru a 

přesvědčení. Ne, nechci o politice. 

Socialistický realismus byla prostě jedna 

etapa a právem věnovala ji kurátorka hned 

vstupní část. Plastika muže, který právě 

vysypává kolečko s kamením Josefa Marka, 

může být i trochu ironií. Dřina. 

A pak jsou tu různí Grossové a Grusové, 

Opltové, Klápšťové a další a další. Ale ke 

zmíněným vzpomínkám. Je tu jen nepatrná 

část velkého díla tmavých pláten Karla 

Šlengera. Portréty. Když maloval své 

rozměrné obrazy, potřeboval prostor, který 

doma v Chomuticích neměl. A tak si 

v Dolanech zasklil vytlučená okna v kapli a 

jezdil na kole dělat velké umění. 

Uhrančivé barvy Josefa Jíry evokují jeho 

poslední výstavu. Byl v nemocnici, když se 

výstava otvírala. Přijelo červené auto, 

vystoupil malíř v kostičkované řeznické 

kazajce, tu rád nosil.  Pak pobyl se svými 

obrazy sám. Velký houf návštěvníků 

ukázněně čekal venku. 

Mistr Komárek (jen krátká návštěva potěší – 

jeho krédo), měl tu kromě dalších výstav, i 

svou Křížovou cestu, než se stěhovala do 

Konecchlumí. Ale rád chodil i na své 

kolegy. V paměti jsou jeho široké šle. Když 

si novinář s vystaveným poněkud nevěděl 

rady, zeptal se: „Co tomu říkáte mistře?“ A 

mistr podal zasvěcený referát. Mluvíval 

svým hlubokým hlasem rád. 

Svůj zvyk, požádat jednu z přítomných 

dívek o názor který z obrazů by si vybrala, 

jsem dodržel. Dívka v modré halence 

označila Jíru a plastiky Zívra. 

Stačil jsem popsat jen krátkou procházku 

okolo obrazů. Ostatní si musí každý sám. 

Výstava potrvá do 22. dubna.     

 

Děsivý, depresivní a okoukaný 

vévoda. 
V Jičíně rozproudila se diskuze o 

Valdštejnových obrazech v Porotním sále 

zámku. proChor chtěl přispět názorem, leč 

Jičínský deník ve svém papírovém vydání 

neměl místo. Proto přinášíme úryvek.  

Michail Ščigol, jak bývá jeho zvykem, dost 

pečlivě studoval život A. V. E. Valdštejna, 

než se pustil do svého valdštejnského cyklu. 

Ale možná, ba jistě, poznával záhyby jeho 

duše i při malování. To už tak při umělecké 

tvorbě a prolínání žánrů bývá. Obrazy 

namaloval tak, jak cítil. I to tak bývá u 

malířů, kteří ctí zásady kumštu pravého. To 

jest nepodřizovat se vkusu, který se nosí 

nebo který zastávají jiní. Třeba jiní vlivní. 

Ostatně soudím, že Michailův cyklus velmi 

vévodu vystihuje. Alespoň podstatnou část 

jeho založení. 

Neberu nikomu právo vyjádřit svůj názor. 

Je-li vysloven veřejně, ukazuje i úroveň 

mluvčího, či píšícího. I když poví, že je 

dobré odstranit obrazy proto, že jsou 

okoukané. Či děsivé nebo depresivní.  

Však nemyslím, že tohle by měl být důvod 

k jejich odstranění. Takové odstraňování 

obrazů proto, že se vrchnosti nelíbí, známe 

z historie. Ano, změňme instalaci v porotním 

sále. Ale proto, aby bylo možno vystavit 

jiného malíře. Ukázat šíři výtvarného 

kumštu. 

 

Kousky z deníku 
 
05 03 2015 mám nějakou 

podivně smířliveckou náladu v poslední 

době. Byl jsem vždycky poněkud 

nepříjemnej vůči lidem, kteří mne naštvali. 

Teď vybavuje se mi věta jedné dívky, která 

v tuhle chvíli vysvětlovala to tím, že on je 

takový proto, že měl třeba nepříjemné 

dětství. Ten co jsem se na něj naštval. Chybí 

mi empatie? 

A ještě k politice. Právem říkají ti z druhé 

strany (opozice), že ti z mojí strany nesplnili, 

co hlásali před volbami. Některé věci. Třeba 

tu, že vymění na radnici tajemníka. 

Nevyměnili. Oni to hlásali, ten svůj záměr, 

trochu bez znalosti věcí. Že to nejde jen tak. 

Z hlediska předpisů. Ale i z hlediska praxe = 

chodu radnice. Ing. Bareš se vyzná. Nebylo 

by lehké, aby tam najednou nebyl. Nejdříve 

si je ti z druhé strany vychutnávali, že neplní 

volební program, teď to čas smazal. Prostě A
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z druhé strany, ze strany těch, kteří 

nevládnou, vidí se situace trochu jinak. 

Pánové, kteří nastoupili do funkcí, v něčem 

se prostě změnili. Není to míněno ve zlém. 

Prostě… jak to nejlíp říct… prozřeli. Došli 

k poznání reality. I v tom je úskalí politiky. 

To píšu obecně, bez konkrétní jičínské 

zkušenosti. 

Divíte se pak Ferdinandovi Peroutkovi, který 

po válce v určitém směru nostalgicky 

vzpomínal, jak měl klid na přemejšlení 

v kriminále, když ho Němci zavřeli? Píše o 

tom, jak se lidi okolo něho po válce 

projevovali shánějíc protekci, usilujíc o 

určité postavení. 

 
05 03 2015 Jak se máme rádi (o fotkách) 

Spojuje se mi někdejší setkání na chodbě 

jedné z kulturních institucí s dalšími 

indiciemi. Občas z nějaké akce dám fotky na 

rajče a zveřejním. Adresu rajčete pošlu spolu 

s článkem lidem, které by to mohlo zajímat. 

Většinou přímá odezva, třeba jako 

poděkování, žádná. Ale tamtamy. Dámy si 

kontrolují, zda na fotce nemají vrásky, i 

když podle mě jim sluší. Někteří se mračí, 

jiní hrozí (občanům), dokonce jeden pán 

klečel před starostou. Přece krásná fotka, 

svým námětem, ne? 

Jenomže my lidé jsme ješitní. A taky jsme 

rádi, když na druhém nebo na věci najdeme 

chybu. Chybou byl fotograf. 

Tím pádem zamýšlím se, o čem reportážní 

fotografie je. Zachytit neopakovatelné 

okamžiky. Něco méně obvyklého. Nebo 

něco obvyklého neobvyklým způsobem. 

Hned u prvních Propletenců vyslovil jsem 

definici: „Nefotit pana ředitele při projevu, 

ale půvab výstřihu paní ředitelové vedle 

stojící. Detail, jak si dáma zula střevíčky, 

uondána společenskou námahou. 

Divadelníky před představením. Tam je ta 

atmosféra. Paní režisérku při zkoušce, jak se 

jí ve tváři zračí spokojenost, či opak. Jak 

gestikuluje. Všechno to mám. Jak povedené? 

Hlavně že k tomu znám tu teorii. 

Ještě jak se srovnat s nespokojenci a někdy 

sám se sebou. Ať si trhnou? Ať si trhnu? 

Radši líp. Líp to neumím. Zatím. 

Hlavně se nebrat (sám sebe) tak vážně.  

06 03 2015 Jak se máme rádi (o lidech) 

Jo, je to politika, co nás rozhádává. Lidi, 

kteří mi byli sympatičtí nebo alespoň 

neutrální, najednou to s nimi nemám dobré. 

Proto, že jsou z druhého tábora. Píšou mi 

rozhořčené dopisy, ve kterých odhalují své 

nedobré stránky. Nojo, já před tím napsal 

článek, třeba jsem v něm asi taky nebyl 

úplně dobrý. Oni si to myslejí a já spěju 

k pochybnostem. Ale nemám to v sobě úplně 

srovnané. Na základě těch článků mě občas 

někdo plácne po rameni a já si o sobě 

myslím bůhví co. Namlouvám si, že jsem 

objektivní. 

Už ve dvou případech jsem měl pocit 

smíření. Prostě jsem s lidmi, s kterými jsem 

do té doby nemluvil, začal mluvit. I když 

jsem starší. Dobré řešení. Nefandím si moc? 

Mám v hlavě seznam asi 4 dalších, které 

mám v plánu, i když si myslím, že se 

nezachovali. Jeden v dopise lhal. No a co. 

Má chromou nohu, právě tak jako já. Čekám 

na příležitost. 

 
07 03 2015 Valdštejn a koně 

A Bára. Kdysi dělala v muzeu a byla chytrá 

a měla svítivou hřívu. Chytrá zůstala, je asi 

ještě víc, protože ledacos nastudovala, 

dokonce o ní Eva prohlásila, že je největší 

odbornice na Valdštejnův Jičín. A když to 

řekne Eva… Ale to druhé, tu hřívu už nemá. 

Vlasy má krátké a zrzavé. Postávala tam 

tahle holka v Poroťáku a já vůbec nevěděl, 

že je Bárou. Takže jsem ji nepozdravil.  

 

 
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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Poznal, že je to ona až když začala povídat. 

Ještě, můžu-li mužský pohled, tak to zrznutí 

dělá holku trochu drsnější.   

Jenomže Bára předváděla koně. Měl jich prý 

vévoda na stovky, snad do tisíce. V hřebčíně 

ve Smrkovicích měl prý každý mramorový 

žlab a nad stáním byl jeho portrét. 

Samozřejmě mluvíme o těch lepších, 

kterými se Valdštejn chlubil. Tenkrát koně, 

dnes auta. Těmi si dodávají lidé vážnost. 

Není moc důležitější co je v hlavě, ale čím 

troubí. Troubové. Snad u koní se živočišná 

láska může projevit. Ale milujte Mercedes, 

nebo Audinu. Či dokonce Superba. Nemá 

oči, aby lásku opětoval.  

Ale o tom Bára nemluvila. Bez kouska 

papíru vyprávěla. Má to v hlavě. Srovnané a 

nejdříve probádané. Mluvila o archivech, 

třeba vídeňském. A dala nahlídnout, co 

znamená práce historika. Badatele. Jím být? 

Oni jistě nekoukají na osmihodinovou 

pracovní dobu. Ani moc na vejplatu. To by 

to nedělali. Škoda, že jsme si o tom s Bárou 

nepopovídali. 

 
08 03 2015 Emigrovat? 

Dnes, kdy máme demokracii? S přítelem, na 

kterého dám, vedeme ve frontě u vstupu 

obvyklé řeči jak se máme. KL dospěl až tak, 

že mluví o emigraci. Třeba do Kanady. Do 

lesa, do srubu. Není spokojen, jak se to tu 

vede. Bezprostředně u nich na vsi. Jak obec 

zachází s hospodou. KL mluví o tom, že je 

to místo, kde se lidi scházejí. Hovoří, hrajou 

divadlo, hrajou v kapele. Ale zástupci lidu 

na tohle neslyší. V té frontě nebyl čas 

podrobně to rozebrat. Ale vyrozuměl jsem, 

že ti zastupitelové nechtějí jít do rizika. 

Nechtějí si nikoho znepřátelit. Přítel hovořil 

o tom, jak každý dává přednost tomu, co je 

nejsnadnější. Hlavně si nedělat žádné 

problémy se sousedy.  

Jen letmo stačím se zeptat, co teď dělá. 

Přiznal, že zčásti truhlařinu a z druhé půlky 

píše. Bádá. Samozřejmě nejspíš o Jičínu. To 

mě potěšil, že to nebalí dočista. Cestou 

domů přemejšlel jsem, jak to tělesný konání 

je užitečný. A jak ta kombinace s tvůrčí 

prací slovesnou, asi bude tou pravou 

kombinací. 

09 03 2015 V redakci máme celozávodní  

dovolenou. Tak do Jestřábí v Krkonoších, 

312 Kč postel/noc i s dávkou obci, 30 

přemrzlého, slunečno na jentriko. Klacky 

(nordic walking) a rekognoskace terénu. 

Paní s kočárkem, potvrzuje nám výhled, jen 

s Kozími hřbety si není jistá. Ani my. 

Kumburk je jasný. Jen na něj koukáme 

z druhé strany. Ta hradba (řada?) Kumburk, 

Bradlec, Tábor, a vzdálený Kozákov. Jest 

naše Jičínská kotlina od severu chráněná. 

Ale ten výhled odsud… 

Žije a zejména žilo se tu jinak, než u nás 

v kraji. Děti musí brzo ráno na autobus, aby 

se dostaly do školy. Tátové si neužívají 

žádné odpolední televize. Pořád je co dělat. 

Teď třeba postupně rozšiřují sněhové 

cestičky. Prý ještě připadne. A mámy staví 

na plotnu. Po těžké práci je třeba teplé 

večeře. Masité. Hlavně žádné makaróny. 

Ve vzácné shodě snášejí se tu krkonošské 

roubenky s docela blahobytnými 

haciendami. Některé až v rádoby alpském 

stylu. Jako je tady vedle ta se stádem koní. 

Ale Há odhaduje, že tam mají binec. Mají. U 

nás taky nikdy není na venku lautr pořádek. 

Toliko v parádním pokoji. Ale tam nikdo 

nechodí. Jen se tam dává vystydnout 

vánočka po upečení. 

Chaloupky mají malá okna. Naši předkové 

moudře věděli, kudy nejvíc utíká teplo. Oni 

tolik nečetli. A lustry měli stahovací, přímo 

nad Pečírkovy kalendáře. A ty měly velká 

písmena. Ale minimální větrání 

nepodceňovali. Dřevěné rámy se seschly a 

tudy protahovalo. Tak akorát. 

 

 
10 03 2015 Autem na Rezek,  

pak po svých úbočím Vlčího hřebene na 

Dvoračky. Pěkně dlouze ho Tvůrce 

vymodeloval. Bezohledně k věku. Dobře 

nám tak. Vlevo Vlčí stráň, vpravo sváh ke 

Kozelskému potoku. Ale my si jdeme po 

rovině = po vrstevnici. Pořád stejně. Stejné 

stromy, stejný sníh, nic co by rušilo. Lidí za 

těch pět kilometrů šest. Terapeutická cesta? 

Nejsem si jist, že se při ní dá přemýšlet. A to 

bych neměl? 
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Idylická jména. Rezek, Skelné Hutě, 

Čihadla… Vzpomínka na kolegu Míru. Když 

dostal obložený chleba, vyžádal si druhý 

prázdný a tu oblohu rovnoměrně rozdělil na 

oba. Takhle se tu žilo. Ale když si zamazal 

větrovku od klistru (Tenkrát se, milé děti, na 

jarní firn mazalo černým klistrem, kdybyste 

viděli tu vůni!), tak ještě napustil ten rukáv 

Indulonou, protože si někde přečet, že 

Indulona klistr rozpouští. A pak to všechno 

dal vyprat manželce.  

Jó tenkrát, jó vzpomínky. Dvoračky – 

lyžařský kurz s průmyslovkou. Jak jsme se 

všichni báli obávaného tělocvikáře Oldy 

Soldána. I my, mladí kantoři. Ale nejvíc se 

bála jeho dcera Helena, která se nám všem 

líbila. Žáci, když se rozřazovalo do družstev, 

tak dělali kotrmelce, hlavně aby se nedostali 

do prvního družstva k Oldovi. Ten byl 

schopen poučovat i cizí lidi okolo, jak se 

správně nosí lyže špičkou dolů. (Tenkrát 

nebylo, milé děti, tolik vleků a dost se 

chodilo do kopce pěšky. Ale asi byla na 

horách větší sranda.)  

Pak měl Olda psa, pak taky zpíval ve sboru 

(černé kvádro, černý motýl), pak dost brzo 

umřel. 

Na Dvoračkách líbilo se mi, jak pan majitel 

popisuje v jídelním lístku historii chaty a své 

konání na znovuvýstavbě.  

 
11 03 2015 Z okna  

vidím Tábor. Ale možná je to Košov. Píšu a 

přemejšlím. Úžasná pohoda. Kvůli ní jsme 

sem jeli.  

Nemám tu internet. Teprve s jeho 

nepřítomností uvědomuju si, co pro mě 

znamená. Skoro všechno tam najdu. Když si 

nemohu vzpomenout na jména, kdy se co 

konalo, bude konat, prostě údaje pro psaní. 

Spoří to čas, úsilí. V tuhle chvíli si říkám, 

jestli je to dobře, či jak moc je to dobře. 

S internetem nemusím vstávat od stroje, 

listovat v zelené encyklopedii či jiných 

moudrostech, hrabat v pozvánkách, 

prospektech. Když tak listuju či hrabu, 

zaujme mě něco, co jsem vůbec nechtěl, ale 

je to zajímavé. Začtu se a třeba něco 

objevím. Mimoděčná moudra, inspirace. 

Větvení.  

Ale tohle mi může obstarat i internet. Ale 

bez toho šustění, jak říkají staromilci. Jednou 

jsem takhle narazil na malíře Jindřicha 

Pruchu a pak jsem kvůli němu jel do 

Železných hor, abych našel ten barák, kde 

maloval obraz Ptáčnice. Nenašel. Ale bylo 

tam pěkně a cestou jsem se mnohé dozvěděl. 

Teď si tady píšu svoje Z okna. Kdo ví, jestli 

bych to vymyslel, kdybych nekoukal z toho 

okna v nadmořské výšce 775 m. 

 
12 03 2015 Odcházení  

Vlastně to začalo už dávno v místě zvaném 

Václavák při sjezdu z Černé hory. Váhal 

jsem. Syn se otočil a volá – tak pojeď, co se 

bojíš? Různé další příznaky nebudu 

popisovat. Úvahy o tom, jestli mě přežije, či 

jak dlouho vydrží moje Poldi Kladno 

plechová kyčel. (Fakt, nepustil mě dál 

bezpečnostní rám na soudě v Jičíně - 

detekoval kov). Odcházející zuby, neslyšení 

užívá si každý. 

Vzal jsem manželčiny běžky, když už jsem 

je sem vezl, moje mne opustily. Nešlo to. 

Bojím se sjezdu, pádu a opakovaného 

poležení v Semilech. Nechci znovu 

poslouchat, jak mi majzlíkem vytloukali 

uvolněnou jamku kyčelního kloubu. Zul 

jsem to, dobrodil se k silnici. Děravý futrál 

na lyže už nemusím spravovat.  

Myslím, že tohle havlovské téma vyžádalo 

by si podrobnější rozbor. Postupně 

odcházíme z rozličného konání, až pak 

úplně. Někdy se to táhne pozvolně. Je lepší 

vzít to rycem? 

Vyprávěla D, jak její teta psala obálky na 

parte, aby bylo všechno připraveno. 

Nechtěla, aby měli výdaje, tak nalepila i 

známky. Pak pošta zdražila a zdražovala, tak 

dolepovala. A furt nic. Při projednávání 

dědictví zůstal štůs obálek s neplatnými 

známkami.   

 
12 03 2015 Těšil 

jsem se na sníh nebo alespoň déšť. Pasoval 

by k náladě, namlouvám si, že k tvorbě. Jen 

pár vloček, nic nestačily zakrýt. Z okna 

slunečno. Jávůl mu uvěřil. Po kousku chůze 

ruce, které drží klacky, zmrzlé už po pěti 

minutách. Há taky a rukavice má. Za 
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všechno můžu já, tak to v dobře zavedeném 

manželství bývá. Aldrov. Kde se vzal ten 

podivný název? Že je to baví. Serpentiny 

pořád stejné, pak mrznutí na lanovce a 

znova. Celý den, někteří. Všichni ale mají 

rukavice, přilby, neforemné boty. 

V maličkém bufítku dávají si grog a znovu.  

Není divu, že se na ně tak blbě dívám, když 

to jako oni neumím a nikdy neuměl. 

Kdyby tak hospoda… Se střechou a kamny. 

Klacky máme pod paží, abychom dali ruce 

do rukávu. Trochu pomáhá. Nápad se silnicí 

dolů do Vítkovic byl můj. Dvakrát jsem se 

ptal. Ale objevila ji Há. U vleku Vurmovka. 

Hospoda se jmenuje Na Stráni. Jak taky 

jinak. Když není u silnice, abych ji přehlíd. 

Šenkýř nás přivítal, posadil ke kamnům. To 

se už nenosí. Klášter (11°), párek v rohlíku, 

kyselo, vídeňská, kamna v zádech. To je, 

čemu se říká štěstí. Akorát že bych to bral 

bez těch přeskáčů a přilbičů, co pořád vržou. 

Akorát Holandi byli v klidu. Dali si tři 

párky. Ale byli dva. Aha, pes pod stolem. 

Pan šenkýř nám poděkoval za návštěvu. Já 

mu za vstřícné přijetí. 

Na svahu se dovídáme, že děti tak do osmi 

bez hůlek. Prý se to líp naučí. No jo, 

vlečníci. Ale chtěl bych je vidět bez vleku, 

jak jsme lyžovali my.  

„Doma“ přitopujeme, čaj, sušenky a užívání 

si slast nemusení u okna. Čtu si naskládané 

noviny, mám jich plnou tašku, dovídám se o 

světě. Hypolit Soběslav Pinkas držel si 

v sobě dlouho zážitek, jak přišel k 

oběšencovi. Pak ho namaloval, aby se dojmu 

zbavil. Ale nikdo ten obraz nebral, tak 

oběšence zabarvil a jen tam na zemi pohodil 

provaz. To je téma. Zbavit se tíživého dojmu 

namalováním. Taky to jde napsáním. Akorát 

se neměl lidstvu podřizovat. Ať si trhnou. 

První dojem je vždycky nejsilnější. A já vůl 

znám jen Pinkasovu synagogu a hospodu U 

Pinkasů. 

Ještě si čtu, jak Sozanský vystavuje 

Orwelovské téma. To je ten, co udělal 

pomník před kriminálem? Taky si čtu o 

urbexu = fotit opuštěné, kdysi krásné 

objekty. Správně zarostlé, oprýskané. Ale 

vlastně krásné. To bych měl zkusit tady u 

nás. 

Krakonošova hospoda prázdná. Mám 

výčitky, že tu šenkýřka (mám pocit, že se jí 

v podprsence něčeho nedostává) musí kvůli 

mně být. Tak se ptám na hotel Aldrov. Leží 

mi v hlavě svou opuštěností a přitom zašlou 

krásou. Námět: Monika potká člověka, který 

jí nabídne pobyt tam v jeho společnosti na 

týden zdarma. Starší pán, je na něm něco 

zajímavého. Dívka s dobrodružnou povahou 

souhlasí. On potřebuje zpovědníka, pochopí 

až tam. Poloprázdný velký dům. U 

červeného vína večery. Poznává zajímavý 

osud. Lituje, že nenahrává… 

Další nápad: v souvislosti se záměrem 

radnice omezit herny, podniknout reportážní 

cestu po nich. S Ivanou, zastupitelkou, která 

to má na starosti. Tam inkognito. Sbírat 

příběhy. Třetí téma: s J o důvodech emigrace 

– rozhovor. 

 
14 03 2015 Schůze pod věží 

v sobotu. Cyklostezka nebude, viděls dnešní 

noviny? Júúúdr vám to ukázal, na kole 

v barevném triku jezdí blázni, jeden takový 

seděl na radnici, kdy budou záchody 

v Lodžii, kdo to brzdí? My to tušíme…  

Probíráme jičínské události. Stydím se, že 

spoustu věcí nevím. Vadí mi na mně, že v 

něčem nesdílím jejich rozhořčení. Nebo 

nevadí?  

Ale radost mám ze schůze ve stoje. Nemůže 

být tak dlouhá. Když se lidi rozsedí, dokonce 

když k tomu mají pivo, schůzovali by do 

aleluja. Když jsem brzdil dole u váhy, 

napadlo mě, že by se mohlo při tom kecání 

něco dělat. Rukama. Jednou jsme to 

vyzkoušeli v Lodžii. Než jsme vytrhali 

kopřivy okolo dvora, probrali jsme celou 

jičínskou kulturu. Tenkrátní. 

 
15 03 2015 Potěší, když  

se propletence propojují. V Knižních 

novinkách č. 5 vyšla moje recenze na knížku 

přítele Petra Pazdery Payna Předběžná 

ohledání. Dnes dočetl jsem se, že tahle 

knížka byla vybrána mezi šest posledních 

v soutěži na Magnesii Literu. Když jsem psal 

recenzi, bylo ještě před výběrem. Petr Payne 

napsal: “ Prochore ahoj a moc děkuju! Jak 

bych se mohl zlobit - právě naopak! Díky za 
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všecka slova tvých postřehů, formulací, 

hodnocení! Znamená to pro mě kromě jiného 

velké povzbuzení. Jinak, recenzí ani moc 

nebylo. Měj se hezky! Petr.“ 

Ještě další radosti z četby. Pan profesor 

Putna, velký přítel M. Zemana, má 

v Lidovkách sloupek Stará veteš. A tam 

hezky píše o autorech z Vysočiny. Milošovi 

Doležalovi, co napsal o čihošťském faráři 

Toufarovi a Kubovi Vaníčkovi. O tom jak 

Kuba krmí slepice a píše rozbory básní. 

Kubu známe z Havlbrodu. Ale Putna píše o 

vysočinských autorech. Což my tu nemáme 

českorájské. Zajímavý byl by rozbor jen těch 

autorů, kteří byli nominování na Štefana. 

Pardon – ještě. Článek o Jiřím Muchovi byl 

vlídný. Myslím, bez touhy po senzacích 

z jeho života se ženami či spolupráce s StB. 

Knížky Podivné Lásky (o životě v Paříži) a 

Studené slunce (z komunistického vězení) 

jsou skvělé. 

 

MAGICKÝ DUBEN V LODŽII 

pá 10. 4. | 20.00 | CAFÉ PIANO: BARBORA MOCHOWA 
Sólový koncert ojedinělé zpěvačky, pianistky a skladatelky. 
 
so 11. 4. | MONIKA JÄGEROVÁ & ENSEMBLE INTERMUNDIA 
Koncert barokní hudby v rámci absolventského projektu Mezisvěty z Akademie 
staré hudby v Brně. 
 
10. - 12. 4. | TAMJDEM V LODŽII - PODIVUHODNÝ VALDŠTEJNŮV LES 
Dobrovolnický víkend s organizací TAMJDEM 
 
17. - 18. 4. | LOTYŠSKÉ DNY V LODŽII 
Dvojdenní program v areálu barokní památky u příležitosti 70tého výročí úmrtí 
lotyšského spisovatele KÁRLISE SKALBEHO. 
 
pá 17. 4. | 18.00 | POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ZEMĚ IX. – LOTYŠSKO 
Výjimečný večer čtení lotyšských pohádek Kárlise Skalbeho s živou hudbou v 
rámci LOTYŠSKÝCH DNŮ V LODŽII. 
pá 17. 4. | 20.00 | Vernisáž výstavy SVĚT VĚČNÉHO STUDENTA 
Slavnostní zahájení výstavy grafik z linorytového komiksu PŘÍBĚH VĚČNÉHO 
STUDENTA a ilustrací z knihy JAK JSEM PLUL KE KRÁLOVNĚ SEVERU 
výtvarníka Jiřího Vydry na motivy povídek lotyšského spisovatele Kárlise 
Skalbeho. 
so 18. 4. | KÁRLIS A JEHO SVĚT 
Komponovaný den na motivy pohádek lotyšského spisovatele Kárlise Skalbeho, 
u příležitosti 70tého výročí jeho úmrtí 
v rámci LOTYŠSKÝCH DNŮ V LODŽII. Rižské tržiště, fantaskní hostina, koncert 
lotyšské hudby a další překvapení… 
so 18. 4. | 20.00 | PŘÍBĚH VĚČNÉHO STUDENTA 
Scénické obrazy z linorytového komiksu Jiřího Vydry na motivy povídky 
lotyšského spisovatele Kárlise Skalbeho u příležitosti LOTYŠSKÝCH DNŮ V 
LODŽII. 
 
čt 30. 4. | 15.00 | ČARODĚNÍ 2015 
Magický svět čarodějných bytostí v prostorách barokní památky. 
KORJEN, VOBEZDUD, MARTA A RASPUTIN BAND, DAGMAR ANDRTOVÁ-
VOŇKOVÁ a LOUTKY BEZ HRANIC. 
 
 
 
 


