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Divadlo – ta úžasná droga. 
Studentský soubor v Káčku s potěšením 

zahrál si divadlo. Jmenuje se Výtečníci. 

Sedmnáct herců, starších i mladších, makal 

od října do dubna pod dvěma režiséry (H. 

Krásenská, M. Zajíček) a věřte, že i když 

spolupráce byla pohodová, neslevil ani jeden 

ze svých nároků. Tedy dřina.  

V pátek 24. dubna byla slavná premiéra. 

Opon nepočítaně, písnička opakována 

několikrát. Do vytrsávání zapojila se i paní 

režisérka. Popremiérové hodnocení se 

protáhlo. Paráda. 

Pak několik představení pro školy, maturita 

některých a jejich odchod na vějšky. Parta, 

která spolu měsíce pracovala, se rozpadne. 

Stálo to za to, tu dřinu? U některých 

představení náročné kostýmy, náročná a 

pracně vyrobená scéna – a už se nepoužije.  

V říjnu dalšího roku ustaví se nová parta a ta 

bude pracovat, aby odehrála pár představení, 

ze kterých bude pár fotek a vzpomínek. 

Takhle vypadá divadlo a ti blázni do toho 

jdou znovu a znovu. Vyplatí se to? 

Jiří Vydra, ředitel lodžie je taky výtvarník a 

kdysi ilustroval pohádku Lotyšského autora 

Kárlise Skalbeho. Pak, protože je linorytec, 

udělal z pohádky o věčném studentovi 

komiks. Nakonec udělal z toho komiksu 

divadlo. 

Zvláštní divadlo. Hraje tam jen herec - věčný 

student. Skoro vůbec nemluví, až nakonec, 

kdy mu karty napovědí pohádku. Místo slov 

hudba. A bodové světlo na tmavé scéně. 

Fagot, violoncello, harmonium vyprávějí. 

Hudba narodila se při tvorbě představení. 

Nastudoval autor Vydra a přátelé. Dlouho do 

noci a zase ráno, pak znova. Bylo zajímavé  

 

pozorovat autora a ostatní, když se 

představení tvořilo. Jak se děj vracel, 

upravoval se pohyb i muzika. Pak bylo třeba 

změnit reflektor …  

Kolik repríz? Premiéra, repríza, derniéra, vše 

spojené. Hrálo se jednou jedinkrát. Přesto to 

tvůrcům stálo zato. Představení bylo 

vytvořeno pro jeden prostor: Teatron ve 

Valdštejnské lodžii.  

 

Pan profesor Šejn.  
Sečteme-li výstavy Miloše Šejna, tedy 

individuální a kolektivní, dojdeme k číslu 

xxx. Ty počty nejsou ale důležité. Podstatná 

je atmosféra, která byla v galerii RMAG 

v Jičíně v úterý 28. dubna.  

Nejdříve byly projevy a muzika, pan 

profesor dostal slovo jako poslední. Vytáhl 

takový malý papírek, na něm měl napsáno, 

komu třeba poděkovat. Tak děkoval. Pak 

ještě něco mluvil, ale slabým hlasem, my 

starci jsme moc nerozuměli. Ani není moc 

vysokého vzrůstu. Je vcelku nenápadný 

člověk.  

Zajisté to souvisí s názvem výstavy, kde je 

uvedeno slovo eremita, což jsem si přes 

polštinu a přítelkyni Wiky přeložil jako 

poustevník. A jsme doma. Jako poustevník 

chodí Miloš Šejn krajinou a „pracuje 

v oblasti vizuálního umění, performance, 

zabývá se problematikou vizuálního 

vnímání, organizuje workshopy…“ 

Není člověkem, který se předvádí. Nevadí 

mu, že pan Novák z ulice na výstavu 

nepřijde. Jen si trošičku a potichu 

postěžoval, že nepřišli ani Kamarádi, kteří 

slíbili. 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí http://prochor.unas.cz 1. červen  2015   č.  6  /  15 
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Nenápadný člověk. Profesor Karlovy 

univerzity, který přednáší i na zahraničních 

školách. 

  

Pohádka o Lodžii 
Mohlo to být někdy okolo roku 96, Renata to 

ví přesně, Lhotákovi byli u toho. Přijel 

z Německa doktor Klünger a nabídl Jičínu 

vybudování Valdštejnlandu, obrovského 

zábavního parku v Lodžii a okolí. Radnice 

na to slyšela, ale Jičíňáci nechtěli přijít o své 

klidné místo, kde byla zakletá historie a 

nakonec i jejich mládí. 

Opět se ukázalo, že občané byli moudřejší 

svých konšelů. A tak nakonec radnice řekla, 

dobře, konejte tedy vy. Na první setkání na 

čarodějnice přišly rodinné týmy. Většinou 

maminky vyráběly se svými dětmi 

čarodějnice. Pěkně je ustrojily, senem 

vycpaly, namalovaly. Šlo se průvodem pod 

Zebín a tam, v místě dalekého, výhledu byly 

upáleny. Tak konáno každým rokem. 

Dnes? Vývoj v lodžii šel svou cestou. 

Dobrou cestou. 

Anička s Jíťou rozprostřely na trávě deky, 

přinesly si pomůcky rozličné, jako odstřižky 

látky a další. V téhle dílně vyráběly se 

čarodějné medailonky. Jakož i v jiných 

dílnách dělaly se další čarodějné předměty. 

Rylo se do linolea, a pak tiskla magická 

písmena, pekly se čarodějné placky a další. 

Proč čarodějné? Protože v Lodžii je nyní 

každý 30. duben dnem Čarodění. A proto, že 

bez vlastních výrobků nebyl povolen vstup 

do sklepení, kde děti rozhodovaly mezi 

Bílou a Černou dámou. Prostě pomáhaly 

tenhle svět dát trochu do pořádku. 

Ale nejdříve směly do čarosalónu (velká 

fronta), kde byla zkrášleny. Účes, makeup, 

nehtáž. Možná jediný salon u nás, v Jičíně 

určitě, kde zákaznicím a zákazníkům hraje 

hudba. Pravá, živá. Na harmonium. 

Dění ve sklepení neumím popsat, tam bylo 

dospělým vstup zakázán. Vše se odehrávalo 

v diskrétní tmě, světla byla jen malá, 

barevná. Důležitou roli hrála tajemná hudba 

a postavy, které se jmenovaly všelijakými 

jmény, které bylo těžko si zapamatovat. Jen 

se ví, že doktor měl tu podivný strom, který 

rostl z klenby sklepení směrem dolů. A na 

něm urodily se knihy, ze kterých čerpal 

moudro a pomocí něho radil dětem. 

Rodiče nepřišli zkrátka. Mohly si celý příběh 

zopakovat v Teatronu (to je lodžiové 

divadlo, vlastnoručně vyrobené). Dorka se 

svým mužem, Kocourem, ho sehrála za 

pomocí starých dobrých promítaček Meotar, 

kterými děj promítala, živí herci hráli, jakož 

i kapela. Můžu prozradit, že to byly dámy 

z čarosalonu. V Lodžii dělají všichni 

všechno. Zkrátím to: zlá čarodějnice byla 

nakonec upálena. Oheň na nádvoří hořívá 

v barokní nádobě tradičně.  

Další program pokračoval, zněla muzika 

rozličná, a končil hluboko po půlnoci. 

 

30 04 2015 Čarodění v heslech 
Boty. Už je to začarované. Zase jsem měl 

své milované páskové sandály a do nich bílé 

ponožky. Rozuměj k černé čarodějné kápi. 

Ale za dveřmi byly ještě zachovalé černé 

polobotky. Zaradoval jsem se. Ale to byly, 

jak se ukázalo, Jirkovy, ředitelské, parádní. 

A tak musel být čaroděj v holínkách.  

Kačka. To je taková nenápadná holka, moc 

nemluví, ale má ssebou šitíčko a všechno 

potřebné umí najít. To, co vykouzlila 

s ostatními ve sklepení, jakož i ti bílí ptáčci 

v kleci, to bylo úžasné. 

Děti. Jdu po dvoře. Najednou se mě nějaká 

malá, studená ručička chytla: „Já tě znám.“ 

A odběhla. Chtělo by se napsat – konečně si 

mě nějaká holka všimla. Ale napíšu 

pravdivěji – Lodžie patřila dětem. Ale ještě 

výstižnější je – rodinným týmům. A o to jde. 

Víte, co už se v lodžietýmu narodilo jen za 

Jirky dětí? Ty nejmenší maminky nosí 

v košících, nebo na břiše při mnohém 

lodžiovém konání. To má svůj skrytý 

význam, který neprozradím. Všimnul jsem 

si, že Dorka, tvůrkyně celého letošního 

příběhu, absolvovala tak s malým Dorčetem 

mnohou zkoušku, či jiné konání. Jak můžou 

takové děti dopadnout? Budou dělat 

alternativní svobodné divadlo. 

Manželé s tím souvisejí. Jednoho jsem se 

zeptal, jak se dělá divadlo v manželském 

týmu: „Ženě to vyhovuje. Já bych raději… 

Konec jsem zapomněl, ale asi tam bylo slovo 

„jinde“. T
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Od Velkých Karlovic přijel sympaťák, 

který si tu otevřel stánek s různými flétnami 

a jinými dechovými nástroji vlastní výroby. 

Vysvětlil, že je vyrábí hlavně z černého bezu 

a že tahle výroba se v rodině dědí. Hezky si 

s lidmi o tom povídal   

Zvláštní poetiku mají programy v Lodžii, 

zejména divadla, či to, co jako divadlo 

vypadá. Nápad. Využití zdánlivě banálních, 

řeklo by se zastaralých technik. 

Vystřihovánky. Stínové divadlo. Promítání 

už vyřazenými Meotary. Například 

v Dorčiných pohádkách je i erotika. Pro děti. 

Umí poetický rozlet skvěle uzemnit 

obyčejným slovem. 

Někteří setrvají. Od začátku dodnes. Však 

jsou i tací, kteří Lodžií projdou. Někteří se 

vrátí. Dost se jich vrátí. Lodžie umí 

vyčerpat. Moudrý herec, který proslul jako 

skřítek pravil: „Dát si tak třeba roční pauzu.“ 

A vrátil se. 

Nemají peníze. Mnoho lidí, kteří přichází do 

Lodžie, třeba jen na jeden projekt, neoplývá 

světskými statky. Přesněji řečeno moc peněz 

nemají. Vadí? Nevadí. 

Kumšt takto provozovaný naučil je 

skromnému žití. Nevadí přespání ve 

spacáku, nevadí harcování veřejnou 

dopravou zvanou socka se vším svým 

hereckým, či muzikantským nádobíčkem. 

Putují od projektu k projektu, nemají 

domovskou kamennou scénu. Ale můžou si 

dělat co chtějí a jak chtějí. Tvůrčí svoboda je 

veliké bohatství. Ten svobodnej alternativní 

kumšt. Tanec mezi lidmi. 

Tvorba kostýmů, líčení, vlastní tvorba 

představení. To si užívají. Pozoroval jsem, 

jak Kocour vybíral z nabízených ocasů, než 

se rozhodl. Barva, tvar, praktické použití na 

scéně… Zkoušky, které se protáhnou daleko 

přes půlnoc. Kde se jedna sekvence 

mnohokrát vrací. Kdo to má vydržet?  

Vydrží. Hlavně tomu neříkejme formálně 

„láska k umění“. 

Internacionalismus. Napočítali jsme, že při 

přípravě Čarodění byli tu lidé, kteří hovoří 

sedmi jazyky. Tedy oni hovoří více řečmi, 

ale sedm je jejich vlastních. Studují 

v rozličných zemích, jezdí po Evropě, 

pardon po světě. Zajímavé poslouchat a 

vidět je, jak se domlouvají třeba o programu 

ve sklepení. 

 

LIS není 
Václav Franc napsal: „Vzhledem k tomu, že 

se za více než rok a půl nenašel nikdo, kdo 

by chtěl spolek organizovat, mám za to, že 

de facto spolek neexistuje.“ Jedná se o LIS 

(literární spolek při KVČ). Tak napsal 

v době, kdy LIS slavil pětadvacet úspěšných 

let. Pětadvacet let, kdy Václav spolek 

úspěšně vedl. Mnoho v jeho prospěch 

pracoval. Například připravil, či 

spolupřipravil nemálo vystoupení, 

autorských čtení i jiných akcí, kterých se 

členové spolku účastnili.  

Napsal taky, že „zatímco několik lidí obětuje 

svůj čas, někdy i finanční prostředky a 

energii, tak pro další skupinu lidí je těžko 

dodržet pár základních pravidel hry.“ Před 

nějakým časem začal hovořit o „platformě“ 

uvnitř LISu. Tak vznikl DIV – spolek, který 

připravil nemálo vystoupení. Ale tam už 

někteří z LISU nejsme. 

Dlouhá léta to v LISu fungovalo. Všude je, 

že někteří dělají víc. Někteří o tom umí 

hezky mluvit. Ostatně soudím, že tohle není 

jediná příčina. Byly rozpory ideologické, 

otázka svobody tvorby. Někdy jsme si to 

vyříkali, někdy zůstalo napětí. Teď na místo 

tvůrčí diskuse konec. Myslím, že jsme se 

taky trochu změnili. Změnili věkem. 

Vyspěli, vyrostli. Někteří hlavně ve svých 

očích. 

A tak jsem se po pětadvaceti letech úspěšné 

spolkové činnosti dozvěděl, že nedodržuju 

základní pravidla hry. Život jde dál, jak 

Václav píše.  

 

Čtení 
Přiznávám, že až tahle třetí knížka mne 

chytla. Ostatní vrátil jen prolistované. Jsem 

ve věku, kdy je třeba vážit, vybírat. S časem 

hospodařit. 

Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená. I 

když některé tolik ne, tahle knížka ano. Petra 

je vypravěč. Lineární příběh, i když 

s odbočkami, jak představuje lidi, kteří 

vstupují do děje, třeba jen nakrátko. Taky je 

pozorovatel. Skoro se chce napsat, že knížka 

je naučná. O tom, jak žijí u nás Ukrajinci. 
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Ano, fabulace, to autorka umí. Ale reálie. 

Odkud je má, to není legrace tohle všechno 

posbírat. Zjistit jak u nás žijí gastarbajtři. 

Angažovaná literatura. Jsou to osudy, o 

kterých moc nevíme. Nebo nechceme vědět? 

Nebo víme a házíme za hlavu. My jim přece 

nemůžeme pomoct.  

Je nám sympatická hlavní hrdinka. Žijeme 

s ní ty její příběhy. Potkáváme její přátelé a 

„přátelé“. Fandíme jí. Líbí se nám, jak se 

seznamuje, jak s jejími známými naskakuje 

další příběh. Nás muže fascinuje holčičí 

přístup k životu. Rafinovanost. Ženy - 

taktika. Na kterou my, chlapi, nemáme. Ano. 

Není stopro. Ale to ve správném románu 

nemůže být. 

Ještě jedna zajímavost. Poznal jsem jednu 

ukrajinskou rodinu tu v Jc. Trochu jsem 

nahlídnul.  A poznávám i v knížce. Třeba jak 

nelehké je sehnat pro ně byt. Těším se, co 

řeknou na tuhle knížku. 

Dík Petro. 

Petr Veselý: Slovotvar. Podtitul – básně a 

sochy. Ještě píše i prózu. Nechrlí. Možná 

cizeluje. V jičínském LISu od začátku nebo 

skoro od začátku. Platný člen. Nemluví 

mnoho, co řekne, sedí. To platí i o jeho 

knížečce. To je vidět i na jeho portrétu na 

obálce. 

Spojení poezie a plastiky. Dal si jistě práci 

s tím, aby připasoval tvar ke slovu. Zvláště 

tím, že sochy jsou různých žánrů. Od 

hladkého, po řádně drsný kámen. Taky kov, 

nebo napodobenina.  

Jako jsou sochy z různého materiálu, jsou 

básně rozličných žánrů. Od milostných, po 

duchovní. Přiznává Petr dvě ženy, uvádí je 

jmény. Přiznává i svůj vztah k Bohu. Ten 

není jednoduchý, to ostatně praví i 

v úvodním slovu: „Kristus ano, církev ne!“ 

Knížka má 47 stran. Na nich celý život 

člověka Petra.  

Alice Horáčková: Vladimíra Čerepková. 

Podtitul je Beatnická femme fatale. Jsem se 

o knížce zmínil a hodná paní knihovnice Iva 

pohlídala. Děkuji. Proč zmínil? Byla na 

seznamu knih roku Lidových novin. 

Životopis básnířky? Pokud, tak spíš 

sesbírané podklady k životopisu. Neúplné. 

Možná tím zajímavější.  

Chodila autorka po archivech, vyhledávala 

současníky Vladimíry, její přátele. Lékaře, 

lidi z děcáku. Lidi z Violy. Silně zalidněná 

knížka. Potkávám tu známé odjinud. I Havla, 

Landovského, Juráčka. I Hesse, co tu právě 

v Jičíně zavádí babybox. Zajímavé srovnání 

toho odjinud s náhledem, který vyzkoumala 

Alice.  

Pravím, žádný učesaný životopis přísně 

chronologický, vědecky zpracovaný. 

Rozhovory promíchané s komentáři a 

úředními dokumenty. Mnohé v knížce 

zkopírované, zajímavě barevně odlišené. 

Hned zase dopisy, či verše. Pestrost grafická 

i obsahová činí knížku poutavější. 

Věru není beatnička knižním vzorem. Útěky, 

drogy, alkohol. Krádeže. Nezřízený sex. 

Nespolehlivost ve slibech, ve vztazích.  Ale i 

útěky před lidmi. Hluboká citovost. Poetické 

vidění světa. Pestrá dívka, žena, člověk. 

Skvělá básnířka. 

„Věci jsou teď a tady.“ 

 

Kousky z deníku 

 
01 05 2015 Ochutnávka 

neziskovek. Loni jsem slíbil, že letos už ne. 

Že je první máj na líbání doma. Ale jsem 

v arkádách byl první, už v půl osmé. Pavlův 

tým provaz okolo nádvoří připravil, i stoly. 

Ale já jsem si ještě na jednom místě natáhnul 

další provázek, aby byl na fotky. Pak jsem je  

rozvěsil a přišel Pavel, že hasiči neprojdou, 

že mají v Poroťáku mejdan. Na sobě jsem 

vyzkoušel, jak by mohl být vysoký 

průměrný hasič a ten dolní provázek dal výš.   

 

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  

Město Jičín    
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Fotky byly skautské, z jičínských divadel a 

byl tam taky Michail, jak maluje. A vedle 

holka s úžasnýma nohama. 

Lodžiový stánek jsem si netroufnul, Ivanka 

by ho stejně předělala. To už přijížděly 

ostatní spolky. Radoval jsem se, že jsou tak 

zvyklé, že se moc neptají a instalují. MIC 

byl v pohotovosti, ale každý už si potřebný 

materiál vozí sám. Od předepsaných devíti 

hodin jsme reprezentovali Jičínskou kulturu 

= neziskové organizace. Všelijaká ta 

Apropa, Kapičky, Kamarádi a další. 

Obsazené byly všechny mezery mezi sloupy. 

Jen mě trochu zaujalo, že většina byla spíš 

ze sociální sféry. Například JMP nic. To, že 

z radnice jsem moc lidí neviděl, mne 

nepřekvapilo, to bylo loni taky. 

Líbilo se mi, že někteří lidé se ptali a vůbec, 

že se dost povídalo. To má být. Jistě k tomu 

přispěly kafečaje, které servíroval MIC. A 

taky to, že nepršelo pořád.  

Za tři dny poté dostal jsem děkovný email. 

Stálo tam: „… a těším/-e se, že se nejdéle za 

rok zase potkáme a to my se potkáme.“ 

Cha cha.   

 
03 05 2015 Ondřej vytlačil 

pionýra. Nikdo nevzpomněl, jak dlouho stál 

ve stodole. Myslím, že na něm bylo i trochu 

slámy. Rozebral karburátor a řekl: „Tohle je 

tryska“ a foukal do takového jakoby 

šroubku. Pak všechno zase smontoval. 

Něčím propláchnul i nádrž. Nalil benzínu. 

Utíkal vedle stroje asi 5 metrů, ozvalo se 

blfblaf a malý motocykl se rozjel.  

Vystřídalo se na něm pět členů rodiny a stále 

jel. I já jsem s ním jel, ale bál se. 

Myslím, že jsme stroj koupili někdy okolo 

roku 61. Já dal 500, tatínek zbylých 2000. 

Večer jsme pak s Há vzpomínali, že jsem 

s ním jezdil na rande. Měl jsem takovej 

vojenskej mantl z výprodeje. Há teprve 

přiznala, že jsem v něm vypadal příšerně. 

Ale pionýr jezdí pořád. 

 
09 05 2015 Pan docent 

Milan Kálal z Fakulty jaderné fyziky ČVUT, 

absolvent jičínské průmyslovky a chalupář 

mladějovský, chtěl článek, který jsme spolu 

dělali v roce 06. Dík vzorné archivaci 

jičínské radnice jsem ho sehnal a do 

Mladějova vezl. No, chalupář, to není 

přesné. Vilař. Měl tam pěknou holku a 

obrovskou zahradu na sekání. S potěšením 

vypnul stroj, decentní blondýna přinesla čaj 

a rozmrazené vánoční cukroví.  

Bohužel splníce takto svou úlohu blondýny 

odešla a já zůstal s panem docentem a jeho 

Hmotou a antihmotou a jejich přitažlivými 

silami. Nebo odpudivými? Milan tvrdil, že je 

to strašně jednoduché. Jak pro koho. Psát 

bych o tom neuměl. Ale on poutavě 

vysvětloval, gestikuloval a já zase litoval, že 

nemám foťák. Nejen gestikuloval, ale po 

vzoru známého filmu ilustroval svůj 

filozofickofyzikálnějaderný problém pomocí 

sklenic s čajem, misky s cukrovím a dalšími 

nádobami. Takže blondýnské cukroví se 

stále vzdalovalo z mého dosahu, protože 

bylo tuším antihmotou.  

Měl jsem po ptákách. Bylo mi žinantní 

natahovat se přes celý stůl a rušit 

odpuzování těles. V den vítězství (postaru) 

jsem si vánoc neužil. Zbylo mi jen pečlivě 

sledovat díru ve výkladu (časovou, na 

odbornou bych se nevzmohl), abych 

poděkoval. Za celou dobu vzmohl jsem se na 

23 slov. Byly to otázky a zmíněné 

poděkování. Za co? U vánočního cukroví 

mívám zvykem vidět dno krabičky. 

Jo, přece jen výtěžek novinářskoinformační.  

Pan docent se pochlubil, že jeho syn 

vydělává v novinách třikrát tolik, co on na 

fakultě jaderné fyziky. Pěkná blondýna je, 

tuším, tchyně zmíněného syna. Patrně pro 

pana docenta nedělá jen vánoční cukroví. 

Ale to nevím, jestli mohu napsat. 

 

09 05 2015 Na zem! 

Podařilo se mi dosednout nedaleko. Martina 

našel jsem posléze v dílně jeho půvabné 

chaloupky. Všude otevřeno. Výtvarníci se 

nějakými nepodstatnými věcmi, jako je 

ochrana majetku nezabývají. Ale já 

chválabohu mohl vidět hmotu v praktickém 

provedení. Byl to model vodního hamru 

někde od Žďáru. Antihmotou byla nejspíš 

muzika Live 365. Nádhera. Oboje. 

Martinův modýlek se zapne do elektriky a 

opravdu klape. Vodní kola se roztáčejí a 

pomocí prstů (nebo palců?) zvedají páku 

kladiva, které opravdu kove. Ještě druhé 
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kolo pohání výheň a brus. Podle toho, jak se 

nastaví vantroky. Jen tu skutečnou vodu tam 

nepouští, když tam je ten elektrický pohon.  

Posloucháme blues na Live 365 a k tomu to 

klepání. Opakovaná nádhera, co lidi 

dovedou. Jednak v reálu, který má Martin na 

fotkách, ale i v té zmenšenině. Oboje 

funguje. 

Sebral jsem pod pilou dřevěný odřezek, na 

něj jsem si poznamenal, datum 11. 7.  To 

budou mít Martin s Renatou a dalšími 

výstavu v zámku v Kostelci nad Orlicí.   

 
10 05 2015 Ahoj Romane 

Čtu si Tvoje zprávy z dění Skupiny XXVI 

(viz http://www.xxvi.cz) a je mi dobře. 

Děkuju Ti, jak mi připomínáš jinej svět. Ten 

důležitější, po kterým něco zůstane. Viz 

Tvoje objevy básní na půdě.  

Maně si srovnávám tu šumavštinu s tím, co 

se děje v našem kraji. Myslím Podkrkonoší, 

či náš Český ráj. Marně hledám tu lidi, 

s jakými se tam scházíš Ty. Kupříkladu jsem 

tu neviděl nikoho jezdit na krávě. Nojo. 

Neumím to tak pěkně napsat, ale ten svět 

okolo mne zdá se mi být takovej upachtěnej, 

bez možnosti posezení na Stögerově Huti. 

Inu, můžeme si za to sami. Nebo ten kraj to 

způsobuje, že se jinde žije jinak? 

 

11 05 2015 Ahoj proChore 

Jo Jičín, mé druhé město, kde jsem bydlel, 

pracoval a žil. Chodíval jsem vždy tříbit 

myšlenky kolem jedenácté dopoledne do 

kavárny, co byla na rohu Husovy třídy s 

výhledem na bránu. Těsně před kavárnou 

protínala pěší zónu - Husovu třídu, 

jednosměrná silnice a myslím, že tam ani 

nebyl vyznačený přechod. Dopravu tam řídil 

policista. Zastavoval auta, pomáhal 

maminkám s kočárkem a starším lidem přes 

vozovku na druhou stranu. Řidičům vždy 

zasalutoval a tím jim poděkoval za 

ohleduplnost. Proč o tom píši? Protože na 

tom policistovi byly divné boty. Měl 

botasky. A ty jsou divné ke každé uniformě. 

Samozřejmě. Nebyl to žádný policista, ale 

nějaký důchodce, který si tak dopřál oživení 

a zábavu ve všedním dni. Zároveň byl velmi 

prospěšný nejen občanům města, ale i policii 

samotné, protože řidiči měli podvědomý 

reflex ze spatřené uniformy a pěší zas 

pochvalně kvitovali práci policie všeobecně. 

Bohužel si už nepamatuji jméno, ani jak 

dlouho tuto činnost falešný policista 

prováděl. Pozdravuj tam, ProChore. 

 

13 05 2015 Jsem srab, 

za Kacanovami slejzám, tlačím. Vyskeř je na 

mě moc vysoká. Ale jak si jdu, probírám 

nedávné. Nina seděla naproti mně u stolu 

jako dospělá. Zeptala se, jak se má babička. 

Pak mě táhla ke kolu a ukázala, že nemá 

šlapky. Nejdříve odrážedlo, pak se 

namontují. Úžasná věc – vynález. Ale nic 

nového, lesník Drais takhle už v roce 1795. 

Pak odjela Nina plavat, my s Hubertem 

k jezu. Kouzelně si položil hlavu a v kočáru 

usnul. Když se probral, ukazoval jsem mu 

kytky a stromy. Chápal, těšil se z toho. Ale 

nic neříkal. Ale jsme si rozuměli. Pak jsem 

ohříval polívku a Hu hledal maminku. 

Fofrem prohlédl po čtyřech celý byt. 

Nenašel, fňuknul. Polívka ho uklidnila. 

Pochopil, že je od maminky. 

Teď já do Jc na kole. Pohoda, sám, 

s myšlenkami. Ale pomalu. Ale dojel. Přijel, 

koupil 4 zákusky, tři obratem snědl. Díky 

tomu mi ale zejtra nic nebude. Žádné bolení 

nebylo. 

 

13 05 2015 Noc literatury 

Zas po čase otevřená kolej. Na druhém 

nádvoří prorůstá tráva. Ve výklenku stolek, 

před ním lavice. Za stolkem pěkná holka – 

čtoucí. Někteří postávají. Gabriela má text 

z knížky Španělského Javiera Mariase 

pečlivě různobarevně podtrhaný. Četbu 

pečlivě připravenou. Vedle sebe na stolku 

kytku. Asi je to šeřík. Takhle je to po celé 

Evropě. Knížka se jmenuje Zamilovanosti a 

zdá se být zajímavá.  

Když dočte, do další půlhodinovky zbývá 

čas, čtenářka i posluchači si povídají. 

Někteří jdou na další štaci, někteří odtamtud 

přicházejí. Každý dostane lísteček, kde je o 

autorovi i knížce. ProVize spolu s KVČ mají 

čtení zodpovědně připravené.  

Podobně na farské zahradě. Tamní čtenářka 

má vedle sebe velký koš. V něm je ukryté 

rádio, v přestávkách mezi čtením pouští 

přiléhavou hudbu. Taky pohoda. Vedle mě 

http://www.xxvi/
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rodina. Holčička Elektra, chlapec Dorián. 

Maminku jsem zapomněl, možná Kateřina. 

Vyprávěla, že je filmová dokumentaristka a 

že s dětmi dělají film. Oni vymyslí příběh, 

pak ho pomocí foťáku animují. Zajímavé. 

Chtěl bych film vidět. I maminku. 

Tak takovou zajímavost + několik rozhovorů 

se známými přinesla Noc literatury. Knížky 

nejsou jen o čtení. Lidé se nad nimi 

potkávají.  

PS: Dovídám se, že k závěru večera dostavili 

se do koleje studenti LG. Přinesli si svoji 

četbu. Bukowského.  

 
15 05 2015 Zase rozhodování 

Mám si vybrat. Budu psát o umění, nebo 

budu psát quest. Taky bych měl zalejvat. 

Nakonec jsem si musel jít pro klobouk, 

protože mi svítilo do očí a na obrazovce 

skoro nebylo nic vidět. V Lodžii hrálo 

Flétnium a mám rád tu kapelku i Janu, která 

je učí tak pěkně hrát. Ale jsem potřeboval 

dodělat quest, tu hledačku o Jičíně. Kromě 

slunce na obrazovce je tady na zahradě 

spousta žlutého prášku. Na počítači i na vodě 

v sudu. Prý za to může Babiš, kvůli němu 

jsou všude ty lány řepky olejky. I v mých 

očích. Náležitě to svědí. Jak to drbu, tak 

ještě víc, protože se ten prášek zvaný pyl 

dostává hlouběji. Do očí. A - Jano, promiň. 

Nakonec bylo ještě jinačeji. Telefon. Utřel 

jsem prášek, složil Compaq do 

horolezeckého batohu zvaného kletr, protože 

kousek rodiny je pohromadě. Sedí 

v zahrádce za hospodou, kde se ale 

ředkvičky nepěstují. Dávají si tousty a 

Svijany. My jsme si s Hubertem spolu. Vezu 

mu ukázat chatičky, a jak vedle hrajou 

v písku volejbal. Líbí. Ukazuje na všechno 

okolo prstem a já vím, co to znamená. Až 

bude velký, bude taky hrát a ten svět okolo si 

užívat. Teď se ale začíná šít, to znamená, že 

ho to v kočáru už štve. Nedivím se. Vyndám 

ho, tlačím kočár a on vedle mne frčí po 

čtyřech. Protože bez držení pěšky ještě 

neumí. Jsme dvojka k pohledání. Vlastně 

trojka, když započítám kočár. 

Přichází Há a bereme ho každý za jednu 

ruku. Jdeme už docela rovně. Všichni. 

Radujeme se, že už nechodí jako když bruslí. 

Ještě před týdnem takhle srandovně chodil, 

jak se mu rozbíhaly nohy.   

 

16 05 2015 Spadl jsem do hnoje  

Poprvé. Konečně. V pětasedmdesáti. To je 

dobré, ne? To bylo tak. Můj pečlivě 

udržovaný kompost má 4 komory. 

V poslední, ve čtyřce, je už hotový materiál 

na hnojení. Hlína. Zajímavé, že všechna ta 

posekaná tráva a veškerý odpad ze zahrady 

změní se v úrodnou hlínu. Tak tu hlínu jsem 

šel nabrat, aby Há měla na kytky. Seskočil 

jsem ze hrazení a smekl se po linoleu, které 

tam mám, aby se hlína lépe nabírala a nerost 

tam plevel. Zvrátil jsem se do komory 1. 

Naštěstí. Protože ta je měkká, čerstvá. 

V počátku hnití.  

Kdybych spadnul na beton, zlomil bych si 

ruku, úderem do hlavy pořídil bych si otřes 

mozku a byl bych ještě blbější. Ó, jak jsem 

se radoval, že jsem spadnul do hnoje. Ó jak 

jsem si to užíval. Protože se mi nedařilo 

přivolat ženu, aby mě z hnoje vytáhla. 

Protože v těsné komoře jsem měl ruce i nohy 

nahoře a svépomocí to nešlo. Dávala si na 

čas. Možná to byl záměr. Tak dobře svoji 

ženu neznám.   

Zase takové neštěstí to nebylo. Hnůj byl 

teplý, tlením vzniká teplo. A taky jsem se 

měl čas radovat, že jsem nespadnul na beton 

a asi ten otřes mozku opravdu nemám. 

Úvahy metaforické přišly až později, až 

když jsem se umyl a vypral.  

Ta metafora spočívá v tom, že každý by měl 

alespoň jednou v životě spadnout do hnoje, 

aby věděl, jak to vypadá spadnout do hnoje.  

 
20 05 2015 Život je 

čekání. Čekám (a těším se) na poobědní 

kafe. Čekám, jak dopadne vyšetření u 

doktora. Čekám na výsledky literární 

soutěže. Ráno otvírám počítač, protože 

čekám, že mi někdo napíše. Některá. Čekání 

na dopisy je a bylo úžasné. Už od mlada. 

Tenkrát byly to klasické papírové. Některé 

stále mám. 

Mnohé čekání je marné.  Možná dobře tak. 

Až se dočkáme, nebudeme už mít na co 

čekat. 

(O čekání na smrt se psát bojím.)  

 



8 

 

22 05 2015 V konzumní společnosti? 

Když jsem byl ve Vimperku na autorském 

čtení, to už je hodně roků, uspořádal pak 

Roman session. Hrálo se tam, povídalo. 

Poznal jsem zajímavé šumavské lidi. 

Mlčochovi. Učitelka a ajťák, devět dětí. Žijí 

v maringotkách v přírodě. Děti chodějí do 

školy jen na přezkoušení. Rodiče je učí.  

Právě tři z těch dětí hrály na autorském čtení 

mezihry. Kytary, housle. Jedna z těch kytar 

vlastní výroby. 

Pak, po letech, mi Roman poslal link na 

televizní zprávu o nich. Tuším, že šlo o 

očkování. Televize z nich udělala úplné 

blbce.  

Dál se mi vybavil jeden rozhovor ve vlaku, 

kdy jsme se dost ostře pohádali. Paní 

učitelka, dobrá učitelka, které si vážím, 

nemohla pochopit, že se rodina obejde bez 

státní školy. Snášela argumenty proti jejich 

životu.  

Nu a včera v Lidovkách článek o dokumentu 

Stále spolu. Eva Tomanová natočila 

dokument o téhle jedenáctičlenné rodině.  

Rád bych ho viděl, nevím kde. 

Dobře, že problém takto svobodného žití 

otevřen. Příklad, jak taky lze. I toho příklad, 

jak se mnozí naježí. Jak nepochopí, že 

možno žít v přírodě a bez konzumu. Bez 

rozličných, často zbytečných příkazů. Že 

nelze žít mimo organizovanou společnost? 

Mimo party, často pochybných zásad? 

Nevězí v nás ten komunismus příliš? 

 
Ka Ni Hu 
 
- Dostal jsem fotku. Je na ní Nina. Má 
dlouhou sukni, pod ní takové shrnuté 
leginy. Pod nosem opar, který asi bolí, 
když se o něj zavadí. Za ní rozkvetlá 
třešeň. Hlavně ale na hlavě věneček 
z pampelišek. Jaký si pletly holky, když 
jsem byl malý a budou plést holky, až 
bude Ninka velká. Chtěl bych vidět 
velkou Ninu. Kvůli tomu, snad právě 
kvůli tomu, přicházejí mi myšlenky na 
dlouhověkost. Nebo by stačil pohled 
shůry? Fakt bych jim do ničeho nekecal. 
- Tak ta Nina skáče na trampolíně. 
V ohrádce jsou další větší děti, které 

řádí. Ninka vychází z rytmu, padá. 
Opatrně vstává. Je na ní vidět, že se 
bojí. Je mi jí líto. I teď, kdy to 
s odstupem píšu. Malé děti, i v rodině, 
když jsou pár roků od sebe, dovedou být 
vůči sobě někdy až kruté.   
- Ještě trampol. Kača na ní sama. 
Pozoruju jí z dálky, neví o mně. Skáče, 
ve vzduchu dělá roznožky. Na zemi má 
tablet a snaží se s ním vyfotit ten 
výskok. Nedaří se. Pochopitelně. 
Samospoušť by musela zafungovat 
v době výskoku. Ale nic neřekne. Asi to 
charakterizuje její povahu. Prý je 
indigové dítě.  
Vyfotím ji svým aparátem. Trochu se 
povedlo. S odstupem času zjišťuju, že si 
moje poslané fotky ještě neotevřela. Její 
život už je jinde. 
- Kača na baletním vystoupení ZUŠ. 
Fotím při zkoušce. Nejzajímavější jsou 
ty holčičky, jak čekají na své vystoupení 
za scénou. Ale i ty jejich obličejíčky při 
tanci. Paní učitelka řekne: „Úsměv, 
dívky, úsměv.“  Hledám ho ve výrazu 
Kačky. Ne, je to křeč. Smát se bude, až 
se po představení dívky sejdou a budou 
se bavit o klucích. 
- Když jsou nasnídané, vleze si Nina 
s Hubertem pod stůl. Řekne: „Co 
budeme dělat?“ Hubert neřekne nic. 
Pochopitelně, neříká, co si myslí. 
(Neumí mluvit) Vstoupí do toho 
maminka: „Přece půjdeme k babičce.“ 
„Tebe se neptám, mami, já se ptám 
Huberta.“ 
- Konečně klid, sedím u svého přítele 
značky Compaq, mám otevřené okno, 
aby se mi okysličil mozek. Jde to. 
Najednou zvenčí zvuk. Aha, někomu 
brečí dítě. Ti mají neukázněné dítě, 
říkám si. Pak zaostřím. To je naše dítě. 
Huberta přinesli, rozbalili, řve dál. Jsme 
nad ním tři a konejšíme ho. Jedna teda 
a dva prarodičové. Každý po svém. 
Hubert řve spokojeně dál. Akorát, jsa 
rozbalen, počůrá gauč. Snažíme se. 
Marně. Há odejde. Za chvíli si řvouna 
bere. Po první lžičce kaše, jako když 
utne.  

 


