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Tiskovka 14 09 2015 
Zaujalo: Dohoda se Sokoly o sokolovně a 

divadle úspěšně pokračuje. Dojde 

k rozdělení celého objektu na část sokolskou 

a divadlo. Bioplynka – město nesouhlasí. 

Uvažuje se o podjezdu pro cyklisty u mostu 

v Ruské ulici. Atd. Pan starosta vstal, obešel 

stůl a otcovsky vysvětloval Zuzce potřebné. 

Někdy obdivuji jeho trpělivost a klid.  

Novináři požádali vedení města o vyjádření 

k JMP. Až na drobné připomínky vesměs 

spokojenost. Konkrétní připomínky spíš 

přítomní novináři. Nevelké. Diskuse o 

cenách. Vstupné na sobotu zvednuto pro 

dospělé o dvacet na 170 Kč. Je to hodně? Jen 

sám Olympic je za 250 000. Chceme 

Olympic, zaplatíme 170. Spirála. Chce 

lidstvo Olympic? Když přijdete někde jen na 

jeho samotný koncert, zaplatí víc. 400. Tady 

je to za celou sobotu. Celé JMP má rozpočet 

okolo 4,5 milionů. 

Mezi klady festivalu byla jmenována 

přítomnost „těch osobností“. Vzpomínám na 

historii. V počátku nemusely být. Proč musí 

být patronem známý pražský herec? Taky 

vzpomínám, jak si „osobnost“ Michal David 

pletl Jičín s Novým Jičínem. Už jsem 

zapomněl za kolik. Jak některé „osobnosti“ 

zpívaly z playbeku. Nemáme v Jc řadu 

kvalitních lidí? Pak by ovšem vstupné 

nebylo 170. Je to i otázka smyslu festivalu. 

Výchovy, čeho a koho si mladí váží. Smyslu 

festivalu. Kvůli „osobnostem“ musí být 

komerce, aby se na ně vybralo. Osobnosti 

nejsou levné. Jistě, to je jeden z možných 

pohledů. Redakce takový sdílí. A vzpomíná 

kolik kvalitních místních lidí, kteří u toho 

byli od začátku, z festivalu odešlo.  

 

Dva možné názory. Zjednodušeně dalo by se 

říci občanský a papalášský, pardon, 

funkcionářský. Nebo politický?  

 
Aktivisti, politici a obyčejný 

lidi 
Jsou to dost specifické a vymezené 

kategorie. Není důležitá jejich definice. 

Zajímavý je přestup z jedné do druhé. 

Kupříkladu, co udělá, když se z někoho 

stane politik. Například mnoho svých zásad 

opouští. Nesplní, co kdysi hlásal. Často 

nesplní, protože to nejde. Ale to zjistí, až po 

přestupu z občana do politika… Příkladem 

budiž výměna tajemníka v Jičíně.  

Každá ta kategorie má své zásady, pravidla, 

které člověk nezná, a před přestupem si je 

nedovede představit. Pro politiky platí, že 

oni se nemýlí. Oni dovedou všechno 

vysvětlit. To není jako třeba Hilary, která se 

omluvila celé Americe. Taky si je potřeba 

budovat karieru. Každý slušný okresní a 

krajský politik chce jednou být senátorem. 

Stačí říct, že ho přemluvili – a kandiduje.    

 

 

Politik 
V Bukvici při otvírání nového obecního 

domu nechyběli politici. Senát a kraj 

zastupoval Táborský. Kdo by nepřivítal 

s koncentrovaným politikem si popovídat. 

Hned v počátku vysvětlil mi. Že kumulované 

funkce takto dají se zvládnout. Že například 

v senátu je hodně starostů. Že tam vystupují 

se znalostí věcí, které řeší v obcích. Podobně 

tak on využívá toho, že zná problematiku 
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kraje. Na kraji má funkci radního pro 

ekonomiku. Mluví o konsensu, o tom jak 

chodí projednávat věci do klubu ostatních 

stran. Nicméně někdy nastává situace, že se 

musí říct: „My s tím souhlasíme, ale dostali 

jsme befel být proti.“ Tak vypadá politika 

v praxi. 

Korupce? „To je velký problém. Běh na 

dlouhou trať.“ Není menší, než dříve. Jen se 

o tom tenkrát tak nemluvilo. Zazněl výraz 

„chobotnice české justice.“ Moc nemáme 

šanci v tom něco dělat. Jednou vezmete a 

berete furt. Firmy si to mezi sebou řeknou.  

Ptám se, jak vidí na kraji člověka, který měl 

ve svém městě ostudu, třeba v tom, že si 

v pracovní době za velké peníze prohlížel 

porno. Nojo, ale on má na KÚ na starosti 

peníze a pochopitelně kope za svůj okres. 

Atd.  

Nechtěl bych být politik. Oni dovedou skoro 

všechno vysvětlit. A vlastně všechno dělají 

dobře.  

 

Veletrh? Knižní? 
Cesta do Lysé je pouť. Za knihami? Nejen. 

V Nymburce kolo z vlaku, v Íčku u holky 

mapku (nepřesná). Zpočátku navnadit se 

asfaltem, pak stezka podle vody kamenitá, 

písková. Proč cesta? Labe široké, prázdné, 

ve větru vlnivé. Už doma řekl jsem si, že 

velká voda uklidňuje. Vítr. Jak jinak, než 

proti? Vytahuju větrovku i s kapucí. Topoly 

hrají, jejich tón je nízký. A rybáři. Postaví 

stan bez jedné stěny, rozbalí spacák, někteří 

brzy usnou. Udice mají na elektriku, když 

zaberou, zazvoní, rybáře vzbudí. Labe 

uklidňuje i rybáře. 

Ulička od brány k veletrhu lemovaná kotli, 

tepelnými čerpadly a znuděnými tepelnými 

techniky. Honza (pořadatel, spisovatel) má 

svůj veletrh spojený ještě i s kytkami. Tak je 

dnešní svět. Já spojený s haluškami a 

Postřižinským. U schodů parkuji, převlékám 

se do společenského. Kdyby žena věděla, že 

jsem si nechal teplákovou bundu.  

Odpočinkový kout ovládá letos knihovna 

Milovice. Mají tu vitrínu knih, které se 

nejvíc půjčují. Holka knihovní vysvětluje. 

Neznám. Zkouším ji z Reinera, Kahudy, 

France, přítele Petra Payna. Nezná ona. 

Trochu se jakoby omlouvá. Pán ve stánku 

nabízí cosi náboženského, cosi i zadara. 

Malý zájem. Pak malování na obličej, nějaké 

korálky, nebo co. Velká expozice bohatého 

Kanzelsbergera, výstava obrazů. Další 

stánky, Honza pak říkal, že vystavovatelů 

25. Je neděle, tak málo obležené. Takový je 

dneska knižní svět. V jednom větším stánku 

vaří turka za dvacet. Tak si povídáme. Paní, 

pak její manžel, cosi ne moc srozumitelně 

vysvětlují. Nakladatelství Agrofin tuším ze 

Stružince. „Knížky přes rok vůbec nejdou, 

jen na vánoce. … Prodáváme kávu a 

křížovky. … Nás nezničí ani Babiš. … 

Distribuční firmy jsou parta zločinců. Ale to 

nikde nepište.“ 

Slyším z reproduktoru Honzův hlas. 

Vyhodnocení literární soutěže začíná. 

Omlouvám se a za chůze měním teplákovku 

za parádní košili. Honza vysvětluje jak má 

jednoho porotce v Brně a jednoho v Berlíně 

a sezení poroty řeší videokonferencemi. Pak 

vyvolává jména a nová holka, která se 

jmenuje manažerka, předává ceny, Honza 

podává ruku. Ceny jsou igelitky a v nich 

knížky. Většina laureátu jsou holky. Jedna 

na vozíku. Taky jsem dostal. Ale jen malou. 

Když mi manažerka igelitku dávala, zeptal 

jsem se, jestli se k tomu dává pusa. Dala mi. 

Pište, přátelé. Dostanete pusu.  

Vítr v zádech dopomohl k tomu, že na 

nádraží v Nymburku mi vybylo půl hodiny. 

U Postřižinského pozorují dění na nádraží. 

Přicházejí tři cyklisti. Kvalitní kola, na 

nohou cyklotretry. Dole takové pastičky, 

kterými se cvaknou do pedálů. Škrundají po 

dlažbě, chodit se v těch botách nedá. Jeden 

se zouvá, rozdělá tu drahou botu. Nohu v ní 

má obalenou igelitovým pytlíkem. Ten 

navlhlý vyhazuje. Druhý přináší velké 

panáky. Ptám se kolik. Říkají 92. 

Dvaadevadesát kilometrů ve smradlavé botě. 

Vážím si svých sandálů a 42 km ve větrací 

botě. 

 

Čtení 

 
O Bukvici a Křelině 

Jistě, mnoho obcí vydává si své monografie. 

Méně už takové vesničky, které mají 

pouhých 148 obyvatel, jako Bukvice a N
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Křelina dohromady (116 + 32). V roce 1869 

jich bylo 381, však se to v knize píše. 114 

stránek, vše na křídě, spousta fotek. Krajiny, 

staveb, dokumentů, map.  

Proč takový rámus? Inu je to téměř vzorová 

kniha. Ona není jen o těch vesničkách. Je o 

pestrosti našeho života dříve a nyní. Editorka 

Jindřiška Kracíková sehnala 

spolupracovníky, jejichž jména jsou zárukou 

kvality: E. Formanová, M. Sytná, S. Holan, 

J. Q Valtr, E. Bílková, J. Gottlieb, P. Kracík, 

R. Novák, J. Krupka. Co jméno, to obor. 

Starostka, místostarostka, kronikář, malíř, 

archivářka, nejenhistorik, folklorista, 

archeolog, přírodovědec.  

Kniha má pěkný jazyk, mnozí z autorů 

nebojí se starších pěkných slov i stylistiky. 

Zajímavý je závěrečný seznam literatury 

k jednotlivým kapitolám. Ano, některé 

kapitoly pasovaly by i do odborných 

publikací. Aniž by ztrácely na čtivosti. 

Dobře, že obec má skvělého kronikáře Sváťu 

Holana, který jde do hloubky a přináší 

čtenářům zajímavosti nejen o Bukvici a 

Křelině. Citace a rozbory lidové poezie a 

pověstí Pavla Kracíka jsou poutavé. 

Jaromírova úvaha o prolukách v řadě staveb 

nasměruje i nás k rozličným úvahám dalším. 

Nu, kdo chce vědět, kdo to byl početvedoucí 

nebo co je lidopis, ten nechť pečlivě čte. 

Stojí to zato. 

Paní editorka vytkla si za cíl pro všechny 

poodhalit závoj minulosti a nahlédnou pod 

pokličku současného života. Poodhalení i 

nahlédnutí se podařilo. A to dělala editorství 

poprvé. 

 

O popletené víle Komolíně 

Ilona Pluhařová si stvoří Pohádkovou 

postavu a pak o ní napíše knížku. Stulík, 

Silenka, Komolína. Ta poslední je víla a jest 

o ní poslední knížka. Mezi tím napsala i 

knížku Země bledulek, ale ta není 

pohádková. Aby to všechno klapalo, založila 

si nakladatelství Silenka. To sídlí u nich 

doma ve Valdicích a taky na internetu 

(http://ilona-pluharova-silenka.webnode.cz/). 

Pojďme za Komolínou. V tom je knížka 

zvláštní, že není jen na čtení. Paní 

spisovatelka (a učitelka) děti úkoluje. Nejen 

k vybarvování (pozor, vybarvujeme na fólie, 

ne do knížky), ale dává jim otázky 

vyplývající z děje. Trochu je zkouší, jestli 

pečlivě četly. To není obvyklé, ale je to 

dobré. Pryč s pasivitou! Inu úča. Dobrá úča. 

Ilona si hraje se slovy, rýmuje. I k tomu 

inspiruje děti. Všechny ty příběhy dějí se 

v místech (Jičína a okolí), které děti znají. 

Nebo by se tam měly určitě podívat. Kdo ví, 

jestli tam neuvidí Skočproto, Čarolínu nebo 

Kazičára. Tady zase inspirace k fantazii.  

Půvabné obrázky namalovaly a nakreslily J. 

Velartová a M. Krátká. Knížka má 96 

stránek, ale nečíst na jeden zátah! To by byla 

pěkná blbost. Vychutnávat! 

 

Kousky z deníku 

 
24 08 2015 Vygumovanej 

Nejsou ani nápady, ani velká chuť pracovat. 

Koukám po hodinách, jestli už není oběd. 

Není. Snad knížka zaujme. Ale to zase brzo 

přijdou výčitky, že nic nedělám. Zahrada, 

luxovat, opravit dřez… Snad nejlepší je 

sedět u kafe. Ale to v hlavě začne šrotovat. 

Tak nejlépe spát? 

K tomu kafi a civění. Mám erotické sny, 

které se vracejí i ve dne. Né, ne styk. To 

vůbec. Dotyk. Vedeme se za ruce. Jsme 

spolu. Ty sny jsou o konkrétních osobách, 

které ev. připadají v úvahu. Některé. Ale asi 

jen ve snu v úvahu. Dá se z toho udělat 

beletrie? Povídka? Reiner to umí. Rád si to 

čtu. Kladu si otázky, kolik je v tom autobio, 

kolik fabulace. Stále mi leží v hlavě ten 

Básník. Ivan Blatný.  

Jdu luxovat. 

Ani na cestu nejsem schopen se vypravit. 

Podmínky jsou, jsem sám doma. Představuju 

si, že jedu, přemýšlím, zastavím, dám si 

pivo, koukám po lidech, píšu. Spíš dělám si 

poznámky. 

 
25 08 2014 Na zemi  
leží papírek s poznámkami. Při průvanu 

odněkud ze stolu nebo police přiletěl. 

„Vkládat do knih své skutečné příběhy, ale 

tam je přizpůsobit svým potřebám. Třeba se 

někomu pomstít zkomolením jména nebo ho 

tam vylíčit blbě.“ 
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Takhle si poznamenávám nápady, myšlenky, 

poznatky. Pak zapomenu, co jsem tím chtěl 

říct. 

 
27 08 2014 Rozvážím 

* Na nábřeží marně zvoním, nakonec mi 

dveře ke schránkám otvírá maminka, která 

přijde po chodníku s dvěma dětmi. Má je 

prostě na provázku uvázané u opasku. „Jsou 

dvojčata, 1,5 roků. Kdybych je odvázala, 

neuhlídám je.“ Taky ještě potřebují oporu 

v tomhle věku. Prostě zůstanou viset. 

Mamince na opasku. Prostě na mamince.  

* Nebudu popisovat, kde už jsem vyslechl 

stížnost na novou školku Větrov. Auta 

rodičů budou obtěžovat sousedy. A clona 

z keřů je malinká, výhled nezastíní. Pořád 

jsme s něčím nespokojení. Často jen, když se 

nás to týká. 

* Putování po Jičíně přináší i radost. U jedné 

popelnice byl kočárek „golfové hole“. Ještě 

nevím, komu ho dám, ale je krásně červený. 

I umění. Umění v ulicích dá se nalézt. 

Krásný obraz. Zátiší s potokem a skálou. 

Olej na plátně. Nádhera. 

* S potěšení se dovídám, jak se vydařil letní 

tábor Imaginárium v Lodžii. 25 dětí, nejen o 

památkách, ale samozřejmě všemožné hry. 

Paní ředitelka Káčka Lenka si tábor 

pochvaluje. A chválí i Moniku a ostatní, 

kteří tábor pořádali. Vida, Lodžie velmi 

víceúčelové zařízení. 

* Anička mi vypráví o divadle herců 

s postižením Kula. Asi můžu prozradit, že 

chystají premiéru Cesty kolem světa. 

Vzpomínáme, jak hráli čerty v Lodžii. 

Představení se mi líbilo, jak využili prostor 

v Lodžii. Ale nemají to lehké, herci 

s postižením. Mají rádi svůj klid, svůj 

uzavřený prostor, na který jsou zvyklí. Proto 

se bude Verne, kterého studují, hrát klasicky 

v divadelním sále. 

* Slyším zmínku o petici proti kácení stromů 

na Čeřovce. Ale odbor životního prostředí na 

radnici o kácení na Čeřovce nic neví. Národ 

žije peticemi, tedy i Jičín. Ostatně, není zas 

tak moc možností, jak dát najevo, co si o 

světě myslím. A tak máme na jednu věc 

petice i antipetice. 

* Vojta vypráví o svém slaměném domě 

v Cidlině. Dřevo, slaměné cihly, hliněná 

omítka. Těším se na výsledek. Prý je to už 

ověřená a vyzkoušená technologie. 

Povídáme si dál, o jeho cestě 

s mezinárodním týmem muzikantů po 

Evropě. Nakonec uzavírá, jak namísto 

rozličných škol dává přednost škole života. 

Soudím, že pro tuhle filozofii dost prakticky 

i dělá.  

* „Ať si jsou doma. Nemusejí nás tady 

vyžírat.“ Tak pravila dáma své spoludrbně u 

brány. Pan Z na Hradě by z ní měl radost. 

Určitě ještě nebyla na světě, když utíkali 

Žídé před fašisty. Jak byli tenkrát rádi, když 

se jich někdo ujal.  

* Prochoroviny dostaly honorář. Krabičku 

měsíčkové masti. Na obálce bylo napsáno: 

„Děkuji za noviny, jsou stále lepší, je to 

zajímavé počtení.“ 

* „Co doma?“ Ptám se vždycky jedné 

abonentky, protože znám trable. „Dobrý.“ 

Pak, po pauze: „Ještě tam je s námi jeden 

můj kamarád.“ Bum. Tři. Asi si představíte, 

jaké otázky jsem měl na jazyku. Jenomže to 

už jsme nebyli sami. Tak jsem řek: 

„Nashledanou.“ A odešel s tím námětem. 

* Hynda vypráví, jak každý rok objíždí 

Čechy. Začne Krušnohořím, Pak Český les a 

tak dál. Končí na jihu Čech, někdy až v 

Břeclavi. Pan primář to jel už 37 krát, najel 

dohromady 22 000 kilometrů. To jsem 

zapomněl – na kole. A všechno zapisuje. 

Osmdesát mu už bylo. 

Nějak se toho za ty dva roznosové dny (230 

čísel) nakupilo. A to ještě zbývá okruh 

železnický a bukvický. Chci ukázat, jak je ten 

náš život pestrý, že někdy až nezvládnutelný.  

 

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  
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28 08 2015 Mamacaravana 

Pěkný holky, ale ještě hezčí jejich děti a 

možná hezcí jejich manželové jeli 

z Lisabonu dodávkou. To je v Portugalích. 

Jeli asi měsíc, protože po cestě připravovali 

divadlo a taky se museli zastavit u známých, 

aby se mohly vykoupat a dámy si udělat 

hlavy. 

Přijeli kam? Do Lodžie. Tam je taky sprcha, 

ale hlavně tam hráli dovadlo. O té cestě a 

tak. Třeba o mateřství. Ale o tom nemluvili. 

Jen pořád hráli s plínama. Kdo chtěl, 

pochopil. Oni vůbec moc nemluvili. Akorát 

ta ukolébavka, jak zpívala Alena svému 

synáčkovi Gabrielovi, ta byla slovní a 

úžasná. Všichni byli pod plachtou, která byla 

moře. A tulili se k sobě. I ta malá Korejka, 

jmenovala se Miru. I diváci, kteří se 

k hercům přidali. Takové je to divadlo. 

Pouliční. Nekamenné. Vypočítali, že za tu 

cestu použili dohromady 9 jazyků. 

Takhle taky vypadá divadlo. Asi bychom ho 

neviděli, kdyby taková divadla a vůbec 

takový kumšt Lodžie nepřitahovala. 

 
29 08 2015 Bukvice – U Škaloudů 

S plnou parádou (právem) otvírají statek, 

který obec koupila, opravila, má tu kancelář, 

zasedačku, kancelář Mariánské zahrady a 

další užitečnosti. Paní Eliška starostuje od 

2002 a stará se velmi. Možná se občas 

zapomíná na Marii, která je místostarostka a 

pravá paže. Mejdan udělali pěkný, peklo se 

prase, kouzelník přijel určitě a večer se 

tancovalo. Namísto umělců z Prahy pozvali 

Lucku z vedlejší vsi. Hrála na harmoniku a 

zpívala šansony a bylo to stejné jako umělci 

z Prahy, akorát levnější. O moc. Dobře se na 

všechny ty holky kouká a ještě je tu vědomí, 

co všechno zmáknou. Pravda, nesmí se 

zapomenout na kronikáře Sváťu a malíře 

Qida a ještě pár bezejmenných. Ale ty 

zákusky, co se podávaly při promítání filmu 

o Veliši, to byla nádhera. Škoda, že jsem 

nechtěl vypadat hladově. Ještě jsem měl 

chuť. 

 
01 09 2015 14:20 V nějakých novinách 

četl jsem kdysi báseň, která začala veršem 

„Na verandě v Syřenově.“ Když jsem pak 

přes Syřenov jel, začal jsem autora hledat. 

Pana režiséra Jan Bornu našel jsem na 

verandě roubenky. Byl na vozíku. Povídali 

jsme si o JMP, zvídavě se vyptával.  

Teď další setkání, v Osudech na Vltavě.  

Říká to všechno polopatě, na rovinu, i když 

se to asi některým nelíbí. Pěkně mluví o tom, 

jak dělali v Hradci, v Draku listopadovou 

revoluci. Teď režíruje v Praze V Dlouhé a 

učí na DAMU. Má eresku, studenti a 

kolegové ho nosí po schodech. Neslyšel 

jsem slova fňukání kvůli nemoci. Raduju se 

z toho, jak Vltava představuje zajímavé lidi. 

Kteří mají svůj názor a nebojí se ho říct. Pan 

režisér srozumitelně vysvětluje, co je 

divadlo. Jak mu člověk dovede propadnout. 

 
03 09 2015 Ještě mají k tomu básnění  

Když je někdo kumštýř v jednom kumštu, 

zpravidla mu to nestačí, má ještě vedlejšák, 

někteří několik. Michelangelo, když maloval 

Sixtinskou kapli, tak to musela být pěkná 

otrava na tom lešení, často v nepohodlných 

polohách. Tak básnil. I o těch polohách, i o 

tom jak měl daleko na záchod či o 

ledvinových kamenech. Vida, klasik 

z učebnic. 

Nebo. Spousta lidí relativně slušných 

povolání, jsou vystudovaní farářové. 

Molekulární biolog Marek Orko Vácha, 

ministr kultury Daniel Herman, spisovatel 

Petr Pazdera Payne, primárius kvarteta Pavel 

Janďourek, nakladatel Erwin Kukuczka, i 

naše přítelka novinářka s neodolatelným 

výstřihem Radana. 

 
05 09 2015 Moje intelektuální sny 

Zase. Přesný děj povídky. Obžila Monika, 

moje oblíbená hrdinka v několika povídkách. 

V obci kurz tvůrčího psaní. To neuznává. 

Ale se přihlásila. Aby to viděla. Pak 

sledovala, jak lektor z univerzity balí místní 

holky. … Docela se na tu povídku těším. Až 

budu mít čas ji napsat. 

Ale i praktické sny. Hry na tábor. Každá 

družina nařeže si na začátku asi 40 klacíků 

dlouhých 10 cm a pak s nimi vymýšlí 

soutěže. Soutěž družin, nebo jednotlivců. Na 

čas propojení těmi klacíky dva body. 

Sirkovky. Postav na stole nejhezčí obrázek. 

Která družina udělá nejvyšší stavbu. Apod. 

Každá družina si tu čtyřicítku schraňuje a po 
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celý tábor se vymýšlejí další soutěže. 

Soudím, že vhodné i pro družiny ve škole.   

 
09 09 2015 JMP? Už ne 

Když vstoupím do arkádového nádvoří 

zámku, ovane mě chlad. Najednou objeví se, 

jak jsme přidávali bundy a svetry, když jsme 

tam provozovali Hádankářské království. 

Asi 18 roků dělával jsem pohádku. 

Pohádkové noviny, PIC, pak hádanky. 

Neustálé psaní zpráv. A další a další, včetně 

tahání židlí, stolů. Pak přišla chvíle, kdy 

jsem na kancelář napsal větu, že končím.  

Bude to asi stařecká nostalgie, že najednou 

zacítil jsem potřebu bilance. Och, to by bylo 

stránek. Bylo by tam spousta lidí, kupodivu 

většinou holek. Třeba se vybavuje Jaroslava 

z gymplu, která byla do čtyř ráno vzhůru, 

aby měla všechny hádanky perfektní. Lucka, 

se kterou jsme dělali řemesla. Už je paní 

učitelka a hraje šansony na akordeon. Zuzka 

(saxofon), úspěšně studuje na architektku. 

Bude dobrou architektkou, jak jsem ji 

poznal. PáChá, co nafotil průvod, udělal 

doma v Turnově fotky a pak je poslal po 

nočním vlaku, abychom je mohli zalomit do 

Pohádkových novin. Broňa byla léta 

v Americe, Kany cestuje po světě, skvěle 

fotí …  

Nojo. Tak proč jsem toho nechal? Taky na 

dlouhou analýzu. Poslední kamínek do boty 

byl asi, když jsem se dozvěděl, jak vedení 

určovalo Pohádkovým novinám, co mají 

psát. V poslední době se redakce každý rok 

střídá. Kde je původní tvář novin? Před tím 

vadila řada věcí. A lidí. Ale Há řekla, ať o 

tom nepíšu. Tak nepíšu. 

 
11 09 2015 Brambory  
Vybírání brambor je předěl roku. „Už máte 

vybráno?“ Říká se. Nebo: „Až po 

bramborách.“ Taky krásná lidská 

přirozenost. Pro brambory pak chodíme do 

sklepa celý rok. Jaké vybereme 

(vypěstujeme), takové jíme. Ten pocit, kdy 

uklidíme poslední pytel a nejlépe když pak 

začne pršet, ten se musí zažít. Tenhle pocit 

hotového díla. 

Mezi Češovem a Volanicemi spousta aut. 

Rodinné klany od nejmenších, po berlovce. 

Děti si užijí. Paní s berlemi toho moc 

nevybere, ale musí u toho být. Tady je naše 

žití. Bez spousty věcí se obejdeme, bez 

brambor těžko. Vůně čerstvě obrácené hlíny 

patří k přirozenému životu. 

Há mi pak doma řekla: „Všechno stačíš. 

Držíš v ruce bramboru a s pusou otevřenou 

koukáš na ženskou, co vybírá na vedlejším 

řádku.“ 

 
12 09 2015 Umřel básník a farář 

Skupina autorů XXVI má pěkně vyvedené 

stránky (http://www.xxvi.cz/). Roman občas 

připomíná v emailu zajímavé věci. Tak 

sdělil, že „Dne 11. 8. 2015 uprostřed 

nejhorčejšího léta zemřel nečekaně další 

dávný člen Skupiny XXVI, básník, 

nakladatel a tajně vysvěcený kněz P. Karel 

Dachovský“. 

Pod článkem členové skupiny svými 

příspěvky rekonstruují život člověka. 

Vystudovaný inženýr, později v podzemí 

vysvěcený kněz. Po výsleších na StB se 

zhroutil. Emigrace v Anglii (podobně jako 

Ivan Blatný). Po Listopadu návrat, farnost, 

vedl nakladatelství Řád (Poezie, životopisy 

…). Teď přátelé ze skupiny píší básně pro 

vzpomínku na zesnulého člověka. Jednoho 

z mnoha. Statečného, užitečného, který 

nemyslel jen na sebe. Kterému nebylo třeba 

se předvádět. To jsou hrdinové naší doby. O 

takových třeba psát. Ale oni by to asi ani 

nechtěli.  

 
13 09 2015 Lodžie 

Jirka svolal další přípravnou schůzi 

k přípravě Malé divadelní inventury. Ve 

čtvrtek bude „Bláznivá zahajovací show 

festivalu. Bizarní banket v zapomenutém 

hotelu s prapodivným personálem“. Sedíme 

okolo stolu, vymýšlíme personál hotelu. 

Palačinková Marcela, hostesky (pokojské) 

Míša a Valentýnka, Karolína přinesená na 

stole jako hrozen, lidi ji budou ožďubovat. 

K tomu odpovídající muzika. Dohadování, 

jestli se k palačinkám hodí kytara. Dívky 

odbíhají a vracejí se v rozličných kostýmech 

a ptají se, co se hodí. Ale chtějí slyšet, jak 

jim to sluší. Valentýna se bojí tloušťky. 

Tvrdí: „To my zpěvačky umíme – zpívat a 

při tom být v nádechu (tloušťka se ztenčí).“ 

http://www.xxvi.cz/
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Jirka předvádí Kristýně, jak má tančit. Jirka 

to umí, Kristýna zatím ne. 

A já? Čekám, že mi zase dají žebráka. 

Vypracoval jsem se. Budu komorník 

s budíkem. Ale prý budu trochu úchyl. Chtěl 

jsem být starý dobrý poctivý žebrák a 

kapesní zloděj. Ten nebyl ve scénáři. 

V půl deváté zdrhám přítmím Lip domů. 

Tým ještě pracuje. Takhle se rodí 

avantgardní kultura. 

 
14 09 2015 Blití 

Pardon, spisovně měl bych napsat nausea. 

Ale ten stav hovorové slovo vyjadřuje 

výstižněji. Začalo to při detektivce. Právě 

našli mrtvolu, která nebyla mrtvolou, a 

začalo se střílet. Koho zasáli nevím, utíkal 

jsem a stihnul. Stačil zahnout do správných 

dveří (k míse). U té klečel. Bohužel nevyšlo 

vše. Tak jsem si sedl, žena přinesla kbelík a 

přicházelo ono nutkání z krku. Náročné. 

Jakoby se mi nějaká trubice uvnitř obracela 

naruby. Ano, jako když se při zabíjačce 

perou střeva. K tomu pocení. Ale ne jen do 

vlhka, do mokra. Brrr. 

To co mělo vyjít ven, nevyjít a nevyjít. 

Požádal jsem o lžíci. Prý to dělali ve 

středověku. Aby mohli jíst znovu a znovu, 

zašťourali se v krku, vyhodili snědené a 

mohli znovu. Ale já nic. Rozebírali jsme, co 

jsem snědl. Ano, bylo ten den pivo i 

šlehačka. Ale na to jsem zvyklý. Takže 

vysvětlení mohlo být ve sféře (jak to říct?) 

psychosomatické. Moje tělo se na mne 

naštvalo. Jestli těch věcí, na které myslím, 

není moc. 

No, poseděl jsem si. V jedné ruce lžíci, ve 

druhé kbelík. Nechtělo se mi nic. Ale musel 

jsem poslouchat ty dávivé zvuky. Vlastně 

chtělo - jít se umýt a ležet. Ležet se mi 

chtělo, ale zatím bych tam nedošel. Pak jsem 

myslím usnul cestou z koupelny, když mě 

Há tlačila do postele, protože mě neunese. 

Život člověčí je náležitě pestrej. 

 
15 09 2015 Konečnost 

(teď myslím pozemská) existuje v životě lidí 

i věcí. Některé události vedou k přemýšlení, 

jak vypadá odcházení a co je před ním. Mistr 

Komárek o tom mluvil. Namaloval Křížovou 

cestu a nějak uvažoval, že je hotovo. Ale: 

„Pak jsem se probral, vidím nad sebou ty 

bílé pláště doktorů.“ Byl z toho přepadlý. 

Navrácený ještě trochu maloval. Asi se mu 

ty dojmy vracely, protože panu farářovi řek: 

“Byl jsem tam. Nic tam není“.  

Každopádně s tím prvním je potřeba počítat. 

Dvojí odcházení je výsadou pana mistra 

malíře. Ano, myslím na existenci novin a 

redakce. Nějak se mi nehlásí někdo, kdo by 

tu zavedenou značku, která funguje už 18 

roků, za jedno pivo postupně přebíral. Pro 

teď by stačilo, kdyby pomohl s roznáškou. 

Nevíte někdo o někom? 

 
16 09 2015 Přemejšlím  

O novinách. Jsem si vědom mezí, které 

proChor má. Žádnej zázrak. Zajisté se od 

začátku změnily. Možná jsem se naučil 

trochu popisovat jevy. Dokonce je 

komentovat. Svým, proChorovým 

způsobem, se kterým mnozí nesouhlasí. 

Dokonce když se účastním nějakého konání, 

i rodinného, už tam přemýšlím, jak to budu 

popisovat. Naštěstí to zapomenu. Tak i tohle 

jsou noviny. Pronásledují mě témata. Takhle 

s člověkem točí. Pardon, teď se mi objevila 

myšlenka a musím ji vypsat: Zdali jednou 

popíšu svou smrt? Ale na pohřeb, na ten 

bych rád šel. Vlastně tam asi budu. Tak co 

fňukat? 

     

 

KaNiHu 

 
Rodinná školka vypravila se na kousek 

prázdnin do Harrachova. Rozličné 

sestřenice, bratranci a jejich tety. Všichni se 

vrátili, i Hubert. Protože toho do potoka pro 

jistotu nepustili. Uplaval by.  

Děti hrály rozličné bojovky, i večer 

s baterkami. Taky hráli fotbal. Nina byla 

brankář, aby se jim nepletla. Ale pořád se 

bála, aby nedostala gól. Tak sebrala bránu 

(jedno triko a jedna bota) a utekla s ní.  
Dlouho jsme se neviděli. Chybí mi. 
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literární  PROCHOROVINY  příloha 

 

Život bez knihy 
 

Český spisovatel, novinář, národohospodář, politický vězeň a zajímavý člověk Jiří 
Hejda napsal o svém osudu knihu Žil jsem zbytečně. Na Vltavě ji pouštěli v rámci 
četby na pokračování v jednadvaceti dílech, načtenou Otakarem Brouskem. Každý 
den v půl sedmé. 
Sedíš nebo ležíš, jíš nebo krájíš jablka, abys nezahálel, a posloucháš. Je to 
samozřejmost, že smíš. S tebou asi 80 000 lidí. Poslechovost na Vltavě není vysoká. 
Ani ne jedno procento. Taky samozřejmost. Ne moc příjemná. 
V dlouhých obdobích dvanáctiletého vězení doktor Hejda knížky neměl. Ani noviny. 
Součást trestu. Když dostal k záchodu rozřezané Rudé právo, pečlivě ho před 
použitím složil a radoval se z křížovky a článků. Křížovku vyluštil zpaměti, nesměl mít 
tužku. I to byla součást komunistického trestu. 
Za psací potřeby a použitý papír byla korekce. Spisovatel bez knihy. Spisovatel bez 
možnosti psaní. Spisovatel na samotce, kde mohl mluvit jen sám se sebou. Vida, co 
všechno patří ke svobodě člověka. 
Vězeň Hejda nerezignoval. Skládal sonety. Sonety mají přísná pravidla. Vytvořené 
dílo ukládal do paměti. Své, člověčí. Často paměť otvíral, přehrával dílo. Člověčí 
paměť se musí cvičit. Nedrží data bez energie. Přeříkat, uložit. Při nejbližší příležitosti 
zálohovat. Ta příležitost nastala možná až po rocích, kdy mohl psát. Vězení opustil po 
dvanácti letech.    
Jak dlouho se udrží v paměti kniha – sbírka sonetů?  
Zálohování mělo pro vězně paradoxní výhodu. Při pobytu na samotce, bez možnosti 
slova, bez možnosti konání jakéhokoliv, byla to samomluva. Posilování paměti, 
pracovní náplň, která brání zbláznění. Duševní cvičení.  
I o tomhle byla kniha v té době na papíře ještě nenapsaná. 
I tak může vypadat život s knihou. 
 
 

Život s knihou 
 
Mám podezření, že pan Řehounek, když pro nás vymýšlel téma literární soutěže, 
chtěl se pobavit. Řekne se – život s knihou a klidně může se tam dosadit život 
se ženou. Vlastní, cizí nebo takovou tou, co by jednou mohla být vlastní. Každopádně 
jsou knihy levnější.  
A vděčnější. Zkuste si odložit ženu, když ji máte „přečtenou“. Nebo když vás přestane 
bavit. Většinou se nedá. Žena může být náležitá přítěž. Nejen váhová. Podobně jako 
knížka se vrací, myslím v myšlenkách, může se vrátit i žena. Není to tak často, však 
pokud to je, není to jen v myšlenkách. 
Vypůjčená knížka je výhodná ekonomicky. Nic nás nestojí. S vypůjčenou ženou je to 
horší. Průšvih bývá, ať ji vrátíte (myslím trochu opotřebovanou = očtenou), či si jí 
ponecháte (pořád vás baví). 
Čtěte, milánkové. Knížka je skvělý společník. Vydrží mlčet a klidně může být jen na 
jedno použití. 
 
 

 

 


