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Svatý Martin opravdu na bílém 
Měl stříbrnou korunku, parádní plášť, meč. 

Hlavně ale krásného bělouše. Přijel v neděli 

15. listopadu před Kapičku, aby vedl průvod 

dětí na oslavu svého svátku. Ale i svátku 

dětí, které si nejdříve udělaly za pomocí 

rodičů lucerničky. Tátové i maminky při tom 

pili čaj, trochu si zdrbli. Děti trochu řádily, 

v Kapičce je na to prostor.  

Když se setmělo, vyšli všichni ven a už tam 

na koni stál. Děti udělaly průvod a šlo se. Po 

stejné cestě jako loni i předloni, prostě už 

dlouho.  První zastávka byla u mostu u Máje. 

Tady se děti chytly za ruce, sešly k Cidlině a 

pomalu proti proudu. Tráva a listí bylo 

mokré, ale to jim nevadilo, protože byly na 

cestě v horách. Jako. Na konci cesty bylo 

lano a pomocí něj vylezly nahoru. Tam už 

čekali rodiče. Těší, že se děti na takové 

blbosti dají nachytat a rodiče je podpoří. A 

zase průvod. 

Další zastavení bylo hádankové. Na vratech 

visely všelijaké plody, děti je měly poznat a 

povědět, jestli rostou na stromě, nebo na 

záhoně. Když na záhoně, tak dřepnout. 

Máme v Jičíně chytré děti. Uhádly.  

U průmyslovky tancovaly Hoky – koky a to 

už byli všichni trochu zmoklí. I rodičové, i 

svatý Martin. I kůň. Tak honem domů. Ale 

na cestě stál žebrák a celý se klepal. Tak 

voják Martin zastavil, roztrhl svůj plášť a 

půlku dal žebrákovi, aby se zahřál. A děti 

mu daly martinské rohlíčky a spěchaly se 

usušit. 

Nikdo nepoznal, že Martin byla ve 

skutečnosti dívka a žebrák Lenon. 

 

 

Černoprdelníci 
Vstoupili i nám do bytu. Přišla návštěva a u 

dobré kávy použila tenhle výraz. Host do 

domu bůh do domu, že? Má cenu 

s některými lidmi o některých věcech 

polemizovat? Před dvaceti lety bych se 

pohádal, zvyšoval hlas. Po odchodu 

návštěvy ještě jednou, tj. s vlastní ženou, ne 

o podstatu, ale že jsem křičel. 

Teď jsem nechal bohadodomu vykecat. 

Neboť on mluví, protože neví. A bude 

neustále papouškovat i jinde totéž a bude, 

sám před sebou hvězda. Podobně, jako 

internetoví revolucionáři. 

Tak v té jeho hvězdné chvíli já jsem se 

snažil vzpomenout argumenty, které se 

snažím tuto napsat: Jo, když se hodnotí éra 

po roce 89, mluví se o náboženské euforii a 

pak o útlumu. Že jsme a zůstaneme národem 

ateistů. A zapomíná se na to, že Listopad dal 

slovo lidem moudrým, křesťanským, kteří 

do té doby nesměli. Kteří měli a mají co říci 

a říkají to, píšou to. Kteří na rozdíl od 

politiků si nedávají pozor, že by se znelíbili. 

Oni vědí, že nemusí mít pravdu, ale když 

otevřou polemiku, když donutí k zamyšlení, 

když provokují k otázkám, tak to je ono.  

A teď pár příkladů. Tomáše Halíka nemusím 

připomínat. Když jsem četl v Lidovkách 

jeho článek, představoval jsem si hned, kolik 

lidí se do něj pak pustí. Ať pustí. To moudrý 

člověk snese a chce. Ale pojďme domů. 

Nedávné vystoupení pana faráře Vacka 

v Porotním sále. Tři čtvrtiny svého času 

věnoval Židům. Pochvalně. Ve zbývající 

části povídal o tom, jak František myl nohy 

vězňům. Jako příklad pokory. František, to 

je milé děti současný papež – Jezuita. Kdo 
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pozval patera Vacka? Bohunka. 

Z Karmelitánského knihkupectví. Ani si 

nevzpomenu, kolik zajímavých lidí už tahle 

holka do Jičína pozvala. 

Jó Jezuita. To je třeba pater Herold, český 

historik, který v Lodžii na terase držel své 

povídání a téměř 40 studentů a studentek, ale 

i starců, mělo seřazené židle do kruhu a 

nábožně poslouchalo. I když sami byli lidmi 

nenáboženskými. Vzpomínám, jak jinde 

mluvil pater Lízna, který se vydal na pěší 

pouť někam daleko na východ a vrátil se bez 

rakoviny. Mluvil v Jičíně i Marek Vácha, 

který je zároveň kněz i učí molekulární 

biologii na univerzitě. Jičínských příkladů 

bylo by daleko víc. 

V hospodě U Kata listoval jsem si novinami 

Okénko, které vydává farnost Letohrad. 

Kromě velkého povídání o migracích, bylo 

tu i o matematice profesora Hejného. Ale oni 

si za panem profesorem do Prahy zajeli, aby 

jim to vysvětlil. I tohle je církev. 

A Jičín? Vybavuje se mi Davidův festival, 

kdy zve do Jičína zajímavé lidi. Třeba, když 

přijel pan profesor Jan Sokol, poutavě 

hovořil, pak za přednášku vzal svazeček 

třešní, sebral tašku a šel na autobus. Či 

zářijové setkávání u Smírčího kříže na 

Velišském hřbetě, kde se setkávají lidé 

několika církví. Tohle je církev dnes a 

Listopad tyhle možnosti otevřel. 

 

JMP 

V sídle vedení JMP nahoře nad knihovnou, 

mají celé stěny polepeny nejen obrázky, ale 

hlavně výčtem rozličných úkolů a 

pracovních problémů. Praktické i estetické. 

Dokazují, že JMP funguje celý rok. 

Organizují soutěže, výlety do okolí. 26. 

ročník v roce 16 bude mít podtitul „Cirk“. 

Podle rozpočtu (ještě není vše sečteno) se 

měl letošní ročník pořídit za 5 milionů. Zdá 

se, že to vyjde, jen na sobotním vstupném 

vybralo se 1,5 milionů. Vyšlo počasí a tak na 

náměstí přišlo na 16 000 lidí. Debata o výši 

vstupného (pro dospělé 170 Kč) snad už není 

potřebná. Tyhle peníze jsou nejen vstupným, 

ale zároveň sponzorským příspěvkem 

návštěvníků, aby se festival mohl úspěšně 

konat. Aby za 4 dny mohlo celkem 

proběhnout 194 pořadů, z toho 45 různých 

tvůrčích dílen. Z toho jen 39 placených 

(materiál).  

To vše zaznělo 2. listopadu na tiskovce. 

Jakož i připomínky: problémy 

s nedostatečně označeným WC, nevhodnou 

dobou městského WC, přeplněné odpadní 

koše. Na tak ohromnou akci je to přijatelné. 

Přímo na tiskovce byla stížnost na zdražení 

míst pro stánkaře. A pak ozval se jeden 

stařec, kterému se nelíbí komercializace, 

který by nemusel mít v sobotu drahý 

Olympic a festival v takové míře postavený 

na osobnostech. Argumentoval výčtem lidí, 

kteří byli u zrodu JMP, léta pracovali, ale 

z festivalu odešli.  

Zůstávám osamocen. V odpovědi pořadatelů 

zněla slova, jako že to si vyžádala doba, že 

to nejde bez toho. Renomé festivalu, že dává 

komerce, jinak byl by čtvrtinový, že už není 

cesta zpátky. A že i ten, kdo nechtěl do 

festivalu dát ani korunu, i tak si to užil.  

Nojo. Možná, že změnu, kterou festival 

prošel, určitým způsobem charakterizují i 

změny v životě naší společnosti. Skutečnost, 

že v době, kdy voláme všude po 

transparentnosti, nesmí být zveřejněno, za 

kolik Olympic hrál. To je přímo obsaženo 

v asi patnáctistránkové smlouvě. „Když 

chceme Olympic, musíme to respektovat.“ 

Tak vysvětlili vejboři.  

„Nejlepší jsou nadšenci.“ Tak vysvětlil 

předseda správní rady NF JMP Dominik 

Malý. Mínil tím ty, kteří pro festival pracují 

zadara.   

 

Čtení 
Radka Denemarková: Peníze od Hitlera. 

Na přebalu je modrá páska a na ní napsáno 

Litera za prózu. Tak vypůjčil. Mělo mi dojít, 

že když Litera, tak to nebude lehká knížka. 

Nebyla. Dobře mi tak. Metafor snad až 

přemíra, děj veden ve dvou liniích, které 

nejsou polopaticky odděleny. Tak si čtenář 

užívá. Ale ještě – toho drsna je tu přesmíru. 

Nechce se věřit, že takovíhle my lidi jsme. 

Ale je to beletrie. Fabule. Nadsázka. Radka 

ví, co dělá, má na to školy.  I tu literaturu učí 

nebo učila. Na fotce je pěkná intelektuální 

holka s pusou od ucha k uchu. 

Ale co chudák čtenář? Každý nemá na ty 

voly, co žili v Puklicích žaludek. I když 
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připouštím, že by se o nich mělo vědět, 

připomínat si je. Abychme si my, lidi, 

nemysleli, že jsme bůhvíco. Bůhvíjací.  

Takže jsem vždycky vydržel pár stránek a 

šel mejt nádobí. Pak na několik dní odložil 

knížku úplně. Protože v té době jsem špatně 

spal a měl chvíle, co jsem koukal do blba a 

nevěděl, jak se jmenuju. Může to být 

z Radky? Může knížka škodit zdravotně? 

Nééé, nemyslím, že škodí proto, že je špatná. 

Akorát je silná. Myšlenkami, lidským 

utrpením. Lidskou zhovadilostí. 

Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem. To 

není ten Rudiš, co chodí po Jičíně. To je jeho 

bratr. Pocházejí hoši z Lomnice. Stačí si 

přečíst Jaroslavův životopis a člověk by měl 

tušit, co ho čeká. Portréty těch lidí, co dělají 

muziku. Vedle toho ajznboni z berlínské 

podzemky. Do toho trocha moderní historie. 

Například jak se utíkalo přes plot na 

německou ambasádu (tehdejší NSR). Lidi 

většinou zajímaví. Svým ulítnutím. Každý 

má něco, čím žije. Muzikou, nástěnkami a 

výstřižky nebo svou prací – mašinfírováním 

v metru. V mladším věku balením holek. 

Ano, nejsou to ploší lidé, tuctoví. Jsou tu 

hospody. Nádražní bufet, kde se mnoho 

odehrává. Ano, vzpomínám na mistra 

Hrabala. Jaroslav má tu taky pábitele. Milí 

lidé. Jako třeba ten, co se zabývá lidmi, kteří 

skáčou pod vlak. 

Na závěr informace o U-bahnu a S-bahnu, 

ale i o berlínských hospodách, kde se dá co 

pít. 

Knížka vieweghovsky čtivá. Dostala Ortena, 

ale dá se to číst. 

 

Kousky z deníku    
 

22 10 15 Ještě Alena Wagnerová  

v Osudech na Vltavě o svých plánech: „Ještě 

bych chtěla napsat tři až čtyři knihy.“ *1936. 

O Růženě Grebeníčkové: „Byl tam velký 

nepořádek, ale hodnoty tam byly na svém 

místě.“ 

Půvabné je to, že s paní Alenou povídal jsem 

si v Havlbrodu na veletrhu. A najednou ji 

slyším za tři dny na Vltavě. Tady mluví 

urovnaně, systematicky. V Brodu 

intelektuálně těkala. Ostatně soudím, že její 

knížky o Mileně Jesenské a o Sidonii 

Nádherné za přečtení stojí.  

 

23 10 2015 Sebenespokojenost 

Zase. Alespoň, že jen sám se sebou. Mám to 

dost často. Z nestíhání. Dnes v Lodžii 

Litevské pohádky. Přeložila, převyprávěla 

Věra Kociánová. Autorka kdysi převzala po 

svém tátovi, taky spisovateli, hrad Pecku. 

Ilustrátor Vojtěch Jirásek, teď zrovna má své 

černobílé grafiky v kavárně v Lodžii. Tak se 

okruh v Lodžii  uzavřel. 

Po Lotyšském dni teď v Lodžii Litva. 

Skvělé, že se těmhle tématům a těmhle lidem 

Lodžie věnuje. Já vůl tam nebyl. 

 

24 10 2015  Dušičky 

Jezdíme po hrobech, jako každý rok. Ne, 

není to stejné, babička chybí. Obešla 

vždycky poctivě celý hřbitov. Byla ráda, 

když někoho potkala, s ním promluvila. Kde 

nikdo nebyl, říkala to nám. Och, jak jsem byl 

nervózní – ještě máme další dva hřbitovy. 

Teď bych rád počkal. Nemám na koho. 

Ve Volanicích je v rozdělené pěkně omítnuté 

a nabarvené márnici jakoby brána. Ale v ní 

mříž. Ale skrz tu mříž výhled. Na pole. 

Hodně daleko. Mříž je zavřená. Teď. 

Momentálně. 

V Češově si u brány povídáme s V. Pozoruju 

dvě ženy, svou a V. Ale vždyť je to podobné 

jako hovořívala babička. 

 

24 10 2015 Hospody  

jsou v Libáni na náměstí tři. Sousedí spolu 

těsně. Asi se to teď tolik nedrží, ale dříve 

patřil každý hospodář jen do jedné, a když 

měla výjimečně zavřeno, tak na pivo prostě 

nešel.  

U Macků je ve výčepu jakoby temno a 

prázdno. Jdu se zeptat, co mají dobrého, sedí 

tu šenkýřka sama, poví, že nevaří. Smutná 

šenkýřka v prázdné hospodě. Ani jsem si ji 

nestačil prohlídnout. Osamělá šenkýřka je 

námět. Ještě mám jeden. Jmenuje se Hotel 

Aldrov a ten je na Roudnici. Opuštěná velká 

stavba. Tam se toho muselo odehrávat. Och, 

zase nesplněné náměty. 

Od Hurychů vycházejí dva. Jeden řekne, že 

dobře vaří. Druhý, že tam je taková chátra. 

Jdeme se podívat na chátru.  Na stěně je plno 
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fotek. Z historie Libáně, ale i rodiny šenkýře. 

To mě zajímá ještě víc. Živnost převzal po 

svém tátovi, vyhlášeném divadelníkovi 

Honzovi Řezníčkovi. Je tam i divadelní 

fotka Honzy s bratrem Jarkou. Jarka, můj 

dětský kamarád, umřel před padesátkou. 

Spolu jsme hráli divadlo a Honza nás tam 

spíš otravoval. Pak se ukázalo, že byl lepší a 

my odpadli. 

Vzpomínal jsem, že u Řezníčků visívala na 

stěně karikatura starého pána, jak jede na 

koloběžce. Tenkrát jsem nechápal, jak může 

dospělý člověk, zaměstnanec Spilby jezdit 

na koloběžce. Spilba, dříve Pickovna, poté 

Plastimat, nyní Peguform. Za chvíli mi 

nejmladší Řezníček přinesl ten obrázek 

ukázat. Tak jsem po nejméně pětašedesáti 

letech viděl obrázek, který jsem si jako dítě 

prohlížel. 

 
27 10 2015 Rozvážím 

●Na silnici blázinec. Kam všichni 

pospíchají? Rámusejí, uhánějí. V autě buď 

jen jeden člověk, nebo naopak obří kamion, 

který nahání strach. Kolik těch jízd je 

zbytečných? 

●Pak není divu, že v příkopu na silnici 

k Veliši vysypané zrní. Auta zastavují, lidi 

hledají kbelíky a nabírají. Však si to slepice 

přeberou. Hlavně, že zadara. 

●Ale na Velišském hřbetě klid. Ještě oříšky, 

šípky. 

●Dovídám se, že není vyloučený rozkol 

v církvi. Ale že to už tu bylo vícekrát. Jak 

vznikla například Církev československá 

husitská? 

●Anonymně dostávám za každé číslo 

honorář. Do schránky. Ale tuším. Tentokrát 

ostropestřec. Semínka a návod. 

●Dostává se mi reakce na některé články. Že 

jsem o Valentince v Exitu napsal, že zpívala 

potichu. Nojo. Ona to ví, mnozí jí to říkají. 

Ale je to mladá šikovná zpěvačka. Tak by se 

kritikou neměla odrazovat? Ale ona to 

pochopí, že se bude celý život učit. Že ani 

život, ani my v něm nejsme dokonalí.  

●Pan doktor a houslista. Hraješ? - Už ne. 

Akorát jednou mne pozvali na zahájení 

výstavy. Tadyhle všude mě bolelo, jak jsem 

cvičil. - Doktoruješ? - Už jen jeden den 

v týdnu. Bylo na něm vidět, co pro něj 

housle znamenají. Taky jsem si všimnul, jak 

mnoho lékařů přesluhuje. Někteří až téměř 

do umření. Čím to je, že tahle profese takto? 

●V Lídlu. Vypráví, že v minulém světě 

musela žít na severu. Jak teď přišly ty 

chladné dny, cítila se výborně. Okřála. Pak 

začne o vnoučatech. Jak jsou úspěšné. 

(Promítáme se do nich. I naše tužby.) Mluví 

a mluví… 

●Každý o sobě. Jan málo takových, kdo se 

zeptá – a co ty? Akorát Zuzka za mnou 

volala – nezmrzni! 

 
29 10 2015 Svatá chvíle 

je ta, když přijde myšlenka. Ta vzácnost. 

Potvora, nám starcům dlouho nevydrží. 

Najednou zmizí a je nedohledatelná. Proto je 

třeba ji hned napsat. Ihned. Navrhuju zákon 

na ochranu autorů. Když mají myšlenku, 

nesmí být rušeni. Zejména ne takovými 

blbostmi, jako třeba: „Ochutnej tu omáčku, 

nemám ji přisolit?“ Kdo to poruší, bude 

utírat prach. Beztak už je to potřeba. 

 

02 11 2015 Lavička 

Na domovní schůzi objevil se námět, zda 

nemůžeme požádat o lavičku u baráku. 

Okolní domy ji mají. Objevil se hlas proti. 

Že by se tam mohly scházet pochybné živly. 

Že by tam děti chodily kouřit.  

To jsme na tom až tak špatně? Myslím 

s pochybnými živly a kouřícími dětmi?  

Pro mne horší je ta předposranost (to už je 

dnes téměř spisovné slovo). To už jsme na 

tom tak špatně, že bychom si s podobnými  

 
 

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 

 

P
o
řá

d
 s

i 
s
tě

ž
o
v
a
t 

a
 s

k
u
č
e
t 
ta

k
y
 n

ik
a
m

 n
e
v
e
d

e
, 
p
ře

k
o
n
á

v
a
t 
p
ře

k
á
ž
k
y
 m

á
 n

ě
c
o
 d

o
 s

e
b
e
. 
(K

a
m

ila
 P

o
lí
v
k
o
v
á
) 

  

mailto:prochor.jc@tiscali.cz


5 

 

věcmi neuměli poradit? Přitom zatím se 

žádný takový případ v okolí nevyskytl. 

Opravdu horší je ten přístup našeho člověka. 

Našeho souseda. Uzavřít se doma u televize. 

Když by se náhodou vyskytl nějaký malér, 

zavřu okno. To se mě netýká. Při tom 

podobné maléry v okolí nejsou, nebo jich je 

zanedbatelně. A jestli si hoši v ubytovně na 

Lidickém pod lipami vypijou venku pivo 

(protože lahváč přijde na polovinu než 

točené) a zvýší hlas, to nejsme schopni se 

s nimi rozumně domluvit?    

Bojíme se dát na dům popisné číslo, na 

zvonek jmenovku. Bojíme se běženců, i 

když nic špatného u nás nevyvedli. Bojíme 

se upozornit na zjevné nepravosti. Bojíme se 

říct svůj názor. Oni to za nás různí Okamuři 

a jiní Nicnežnárodové obstarají. My si 

přečteme svůj Blesk a budeme revoluční 

nepodepsaně na internetu, nebo u piva. Ale 

potichu. 

Škoda, že si ani nedovedeme zopakovat, 

k čemu takovýhle postoj v minulosti u nás, 

nebo u sousedů vedl.  

 
03 11 2015 V hlavě  

mi leží, ba mě probudila, věc JMP. Zdali 

jsem na včerejší tiskovce byl dost 

přesvědčivý v otázce papalášů a vůbec 

filozofie festivalu. Vejboři mají podle jejich 

vystoupení jasno: „Děti se rádi vyfotí 

s populárním hercem.“ Vzpomněl jsem si na 

M větu: „Je to kýč jak bejk, ale ty lidi to 

chtějí.“  Musí festival mít patrona od pryč? 

Všechny podobné akce to mají. Nevím, jestli 

jsem dostatečně vysvětlil, že festival má mít 

i funkci výchovnou. Výchova ke vkusu, 

výchova proti komerci a k dalším dobrým 

lidským vlastnostem. Taky vejboři řekli, že 

neví proč lidé jako Jaromír, Robert, 

Lhotákovi odešli. Myslím, že nechtějí vědět.  

Nojo. Byl jsem tam s tímhle názorem sám. 

Staromilec? Konzervativec? 

Pak se mě zeptali, jestli nechci zase dělat 

hádanky.  

 
04 11 2015 Veselka 

Na posledním pohřbu řekli jsme si, že se 

přece nemusíme scházet jen, když 

redukujeme seznam veteránů SPŠ. Tak 

potkáváme se vždycky na podzim. Ano, 

Veselka je restaurace, která svou vysokou 

kvalitou a cenovou skupinou odpovídá 

důchodu středoškolských učitelů.  

Paní Míle stále říkáme paní profesorko. Stále 

si uchovává svěžest, akorát už trochu neplatí, 

co říkával její kolega a manžel – že když ona 

něco řekne, tak se to musí dělit dvěma. Ale 

pálí jí to úžasně. Mistr H informuje nás o 

situaci na trhu motýlů a brouků, J zodpoví 

jakýkoli dotaz o včelách, A měl letos 

spoustu ořechů, k J rybám jsme se nedostali. 

Kdo ví nejvíc jičínských drbů, zejména 

politických, neprozradím.    

 

05 11 2015 Štefanská schůze 

Divím se, kolik lidí přišlo. S výjimkou Paky 

a Miletína máme pěkně zastoupený okres. 

Radost. Je potřeba psát články o Štefanovi. 

Do toho se nikomu moc nechce. 

Rozdělujeme si letáčky s nominačními 

výzvami. Je třeba propagovat. Eva čte 

z pravidel, které jsme přijali. Je tam taky o 

užším řídícím výboru. Tohle běží nějak 

samospádem. Štefan neměl nikdy žádného 

štefanského ředitele. Ale možná jsme si 

někteří říkali, že jimi jsme. 

Jak udílení? V roce 2016 v Jičíně, protože 

máme dvacátý ročník. Naznačujeme, jestli 

město počítá, že to bude něco stát na 

občerstvení. Marie nás uklidňuje.  

A co v roce 17? Oldřiška nabízí Hořice. 

(Mám radost, že se města sama hlásí být 

hostitelem). Ale vzpomínáme, že už dříve 

byla řeč o Dětenicích. Tak by se pěkně 

prostřídal celý okres. Ale Dětenice na okraji. 

Problém se spojením. Ale bychme neměli 

okraj okresu šidit. Olga – ať zavoláme 

starostovi hned. Pan Vališka nezapomněl a 

říká, že Dětenice by si to považovaly za čest. 

Oldřiška – že Hořice se neurazí a budou 

počítat s rokem 18. Máme radost, jací jsme 

diplomati.  

Pro vzdálené odběratele (například v 

Austrálii, Slovinsku, a Petrohradě) uvádíme, 

že Jivínský Štefan je ocenění za 

pozoruhodný kulturní počin na okrese. 

Uděluje se za zásluhy uplynulého roku a 

v další kategorii za zásluhy dlouhodobé (síň 

slávy). Uděluje ho samozvaná a všem 

otevřená Štefanská komise. 

 



6 

 

06 11 2015 Pumptrack 

Na navršené a všelijak zvlněné hlíně kmitá 

parta. Jmenují se Sdružení Alternativní 

Kultury a Sportu Jičín, o. s. Kluci, holky, asi 

8 ks. Mají lopaty a kolečka. Mají za sebou 

už dvakrát závody a kapely na Šibeňáku. 

Tam se s těmi koly skákalo. Tady to bude i 

pro děti, takže docela mírné, dráha bude 

samovodící. Makají zadara. 

S Tomášem (v slušivém kulichu) povídáme 

si, jak to jde. Práce jde, to je vidět. Jenže 

práce teď není nejdůležitější. Důležitější je 

úřad. Ten dílo požehná. Problém, Tomáš 

přiznává asfaltový povrch a ten před 

započetím díla nenahlásil. Přiznává chybu. 

Zase ten asfalt! Už tu dopoledne byli 

úředníci, sepisovali, fotili. Úžasné, jaké má 

radnice zpravodaje, kteří okamžitě upozorní. 

Poví někdo, kdo to je? Kdysi se takovým 

lidem říkalo fízlové.  Teď, navečer, už jsou 

tu dva novináři a dva zástupci lidu z radnice. 

Živě rokují. 

V PO bude jednání, ve středu se sejde rada. 

Možný argument úředníků (a zastupitelů) – 

1. porušili předpis. 2. Když to porušení 

projde jednomu a s naším schválením, budou 

se na to další odvolávat. Možný argument 

aktivistů – 1. Když by tu byla dráha, vyřádí 

se tu spousta dětí od dvou let. Na 

koloběžkách, kolech, inlajnech.  2. Čemu 

může škodit čtyřcentimetrová vrstva asfaltu? 

3. Každá iniciativa musí být po zásluze 

potrestána. 

Takhle funguje náš svět. Dopr. 

Pokračování bylo v PO 09 11. Tomáš 

předvolán na radnici. Ve středu 11. 11. 

Zasedala Rada. Na programu byl jediný bod. 

Pak následovalo řádné jednání 

zastupitelstva. Dostavili se studenti. I když 

třetím bodem programu byla zpráva o 

činnosti Rady, o předchozí schůzi Rady k 

pumptracku se pan místostarosta, který 

zprávu podával, nezmínil. Už to vypadalo, 

že studenti přítomni zbytečně. Problém 

otevřel J. Kužel (opozice) tím, že se zeptal 

co je to za stavbu. Místostarosta Hamáček 

vysvětlil, řekl, že byly podmínky a ty Tomáš 

Kudrnáč nesplnil. Dohodnuté podmínky 

musí být dodrženy. Smlouva s městem ještě 

není podepsána. 

Diskuse. Pan starosta vyjmenoval problémy. 

Neví se co je to za zeminu. Byla překročena 

povolená plocha 300 m2, byl položen asfalt, 

který nebyl dohodnut. Stavba je v rozporu 

s územním plánem. Opozice namítá, že 

podobné problémy jsou v místě, kde je na 

Husovce hospoda Řáholec taky. Řeč byla i o 

tom, co všechno parta Tomáše užitečného 

v Jičíně udělala. Jak by byl pumptrack 

užitečný. Ale hlavně zněla slova o 

dodržování pravidel, předpisů a o morálce. 

Krásná slova. Kéž by se dodržovala vždy a 

všude. Věru by nebylo problém vyjmenovat 

chyby, kterých se dopouštějí úředníci i 

zastupitelové.  

Starosta J. Malý: „Když se poruší pravidla, 

následuje trest. Dávám žlutou kartu.“ 

14 11 2015 Stále v hlavě. Vždyť to samo o 

sobě bylo určitým podvodem, když 

místostarosta neinformoval jednání 

zastupitelstva o předchozím zasedání rady. 

Proč? Aby se to nedostalo na program? Och, 

kolik bychom našli nedodržení pravidel, 

chyb, či nesolidních postupů které jsou 

podepsány současnými zastupiteli. Mám, 

dopr, připomenout Apropo, kde město přišlo 

na dotacích o 3 miliony. Kdo vysvětlil 

lidsky, věcně, občanům, jak poškodí lidstvo 

4 cm asfaltu? Proč se musí dělat rozbor 

složení půdy a podobně. A my jen omíláme 

morálku a dodržování předpisů, které jinde 

nedodržujeme. Ó, jak jsme tím omíláním ve 

svých očích dobří. I v očích ostatních? I 

v očích Lidstva?  

Byli na zastupitelstvu studenti. Aby hájili 

svou práci. To přece není tak časté, aby 

přišli. Aby projevili zájem. Ale bohužel pan 

místostarosta o zasedání rady a jejím 

rozhodnutí nepověděl. Věc musel otevřít 

opoziční zastupitel. Takhle se dělá politika. 

Ale pro mne radost. Studentka, 

organizátorka akce Skládka, pověděla mi tu, 

že se vybralo 39 500 Kč na konto Sýrie a 

Irák organizace Člověk v tísni. Ví o tom 

lidi? Zajímají se? (V Jičínském deníku to 

vyšlo.) 

  

07 11 2015 Bál 

jsem se odporovat jít na bál. Skautský, první 

v historii Jičína. Mám rád skauty, mám rád 
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svoji ženu, tak jsem šel. By měla radost. Asi 

měla. Měla nové šaty. 

Byla tam spousta pěkných mladých lidí, 

zvláště některé dívky měly pěkné šaty. 

Všichni byli mladší než já. Akorát Standa 

byl starší. Je nejstarší skaut širokodaleko. 

Oldskaut. 

Líbila taky obě předtančení, ale hlavně když 

se začalo promítat. Zážitky ze skautského 

života. Výpravy, tábory i ostatní aktivity.  

Plátno bylo před jevištěm a všichni skautky 

a skauti si sedli na zem doprostřed sálu a 

hlasitě reagovali. Seděli na parketách ve 

svých parádních šatech, jako se sedává okolo 

ohně. To bylo pěkné symbolicky, ale i šíří 

záběru, co všechno se ve skautu děje a co se 

tam naučili.   

 
 

 08 11 2015 Obraz 

jsem zabalil do látky a jezdil s ním po Jičíně 

s otázkou - co si o něm myslíš? V pravil, že 

by se asi na blešáku dal prodat. O řekla něco 

v tom smyslu, že hodnota je podle toho, jak 

malíř své dílo při tvorbě prožíval. M, asi ze 

slušnosti, kroutil uznale hlavou. Vedle stojící 

L nevypadala nadšeně. 

Tak nevím. Jde o plátno, prý nepříliš 

profesionálně napnuté, signatura chybí. Na 

obraze je les, v něm potok. Mi se líbí, na 

blešák nepůjdu. Ale si rád vyslechnu další 

názory. Nyní to podstatné. Obraz ležel u 

kontejneru. Zachránil jsem Lidstvu umění. 

Akorát nevím jaké. 

 
08 11 2015 Asfalt nééé? 

Nazvali to vlastivědná vycházka. Lidi se 

sešli u zahrádek a vypravili se po plánované 

cyklostezce na Železnici. Po cestě bylo 

historické a geologické a ochranářské 

povídání o krajině. A taky bufet se štrůdlem 

a jinými pochutinami a popitinami zadara. 

Petiční výbor proti asfaltování cyklostezky 

to vymyslel úžasně. Žádná demonstrace. 

Pojďme si povídat. Na startu napočítal jsem 

75 lidí, ale další stále přicházeli. Lidský a 

přátelský přístup proti úřednickému. 

Úředníků moc jsem tam neviděl. Aby třeba 

neformálně promluvili s lidmi a vysvětlovali. 

Nemají pracovní dobu. Ani lidozástupců 

asfaltérů (příznivců asfaltové cyklostezky). 

Báli se svých voličů?  

 

09 11 2015 Cvičím 

vyčítám si, že jsem nezačal dřív. Ten čas mi 

bude chybět. Protože přeplněná hlava, uleví 

se, až bude hotovo. Hotovo nebude nikdy: 

Portrét NB, jak na osluněném chodníku 

vypráví, že v devadesáti už vykonal. Pak 

ještě druhý člověk o tom lehnout si a už se 

neprobudit. To je na psaný portrét. Téma. 

Třeba na povídku. ●Ta holka v HB. Ta 

nesmělost, nervozita před vlastním 

vystoupením. A pak poezie plná drsna. 

Laureátka Ortena. K tomu pěkná zajímavá 

holka, kterou bych za mlada chtěl. Teď taky, 

ale jinak. Zase téma. ●Pumptrack. Jak se nás 

tam pár sešlo. Jak z Tomáše lezlo, že o 

asfaltu na povrchu neřekl. Střet morálky a 

užitečnosti. Jak je to proti sobě. ● Články: 

Štefan, Kubín v Lodžii, Skautský ples, 

Cyklostezka a její asfalt. Dopsat, opravit, 

připravit fotky ● V hlavě mi leží téma 

Jičínská kavárna – anketa co to je a jestli je. 

Koho jsem oslovil a koho ještě oslovit. ● 

Musím koupit tvaroh, nanukáč … (přežírám 

se). ● Nedodělaná zahrada. 

Nejradši bych se sebral a jel na kole. Sám. 

Možná někoho navštívil. Večer se ubytoval a 

psal. Není na to počasí. Tak se zavřít na 

chatě a zatopit si? Jsou tam myši. 

 
15 11 2015 Martin 

Všechno je událost, všechno je téma, při 

troše šikovnosti i užitečný rozhovor. Do 

Kapičky chodí pěkné maminky. Jedna mi 

vypráví, jak hned čtyři pracovnice jednoho 

pracoviště odešly pro nespokojenost se 

šéfem. Vada charakteru. Znám ho, nikdy 

bych to do něj neřekl. Druhá je už babička. 

Povídáme si o politice, tím se teď 

nezdržujme. Ale zajímavé je o lékařích. 

Jejich pracovní dlouhověkosti. Vzpomínáme 

na pana docenta Šandu. Umřel 

v pětadevadesáti, a ještě v devadesáti trochu 

ordinoval. Ptám se proč. „Když se 

s některými pacienty setkávám čtyřicet let, 

poznám je, vím mnohé o jejich životě, není 

mi tak jednoduché odejít.“  

Lampičky udělány, svatomartinský průvod 

může vyjít. 
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Svatý Martin byla dívka. Ze Sobotky musela 

přijet do Labouně, ustrojila a naložila na 

přívěs koně a s ním do Jičína. Ani jsem si ji 

pod korunkou nemohl prohlédnout. Rohlíčky 

pekly kapičkové maminky, měly rozličné 

náplně a byly dobré. Až doma, když jsem 

nejdříve rozmotal lano, sklidil hádanky, 

uvědomil jsem si, že jsme poněkud zmokli. 

 

17 11 2015 Jako každý rok 

Náměstí v 16:55 nikdo. Ale svíčky už hoří. 

Pod nimi promočený papírek, na něm 

v angličtině: Modlitba za Paříž. Není 

důležité, kdo se pomodlil nebo jen nechal 

vzkaz nám. Jirka přinesl svařák. Lidí víc než 

35. Žádné pozvánky, žádný připravený 

program. Kdo chce, přijde. Pánové z radnice 

ano. Ale jen ti, co teď vládnou. Povídáme si 

jičínské drby. Pan starosta vysvětluje záměry 

s Milohlídkou. Luděk slibuje, že na Čeřovku 

asfalt určitě nepovede. Prostě takové trochu 

povídání, jaké se vedlo u kašny od pradávna. 

Pak i v malých skupinkách. Příjemné. Vítr se 

utišil. Pršení přestalo. 

Doma pak ve zprávách zážitek s Milošem 

Zemanem. Záběry z Albertova. Na podiu 

několik fízlů. To jsou ty gorily, které stojí, 

netleskají. Monitorují dav. Jednoho 

poznávám a pamatuji z doby, když byl MZ 

v Jičíně. Vousáč. Dost hrubě do mě strčil, 

když jsem si chtěl hlavu státu vyfotit. Tady 

ale tleská. Placený tleskač. 

 
19 11 2015 Libáň 

Pro déšť, vítr a následnou tmu vzdávám 

kolo. Od busu jdu na hřbitov. Po cestě 

větvičku šípků. Ještě nejsou přemrzlé. To 

byla maminky oblíbená „kytka“. Natrhala a 

do sběrny odvezla veliká kila. Svíčky vítr 

sfoukává, musím se skrýt za kapli. 

Povětrnost příhodná ještě dušičková. Jsem 

v ní rád. 

V cukrárně Karolínka setkání spolužáků. 

Nejdříve vzpomínáme na Vaška. Ještě na 

velkém srazu ukazoval takové ty tužky, co 

měl na cukrovku a dělal si z toho legraci. 

Lampas. Tuším podplukovník. Infarkt. 

Potom Milena promítá a vykládá Jižní 

Ameriku. Atacama, Machu Picchu, Titicaca. 

Jinej svět. Chudej. Dobře to vidět. 

Pak sám k Mackovům, abych pokračoval 

v mapování libáňských hospod. Téměř tma 

tu. Jeden pivník, dvě holky házejí šipky. 

Jedna si pořád popotahuje podprsenku. 

Šenkýřka s mobilem u ucha. To se přece 

nemůže vyplatit, takováhle hospoda. Pak 

objevuju hernu vedle v „salónku“. Žijí 

z herny.  

Tady vzpomínka na tátu. Býval jsem pro něj 

poslán, v sobotu chodil na mariáš. Aby 

stihnul ještě několik her, koupil mi 

limonádu. Mohl jsem si vybrat – žlutou nebo 

červenou. 

Červeně svítí ty dvě svíčky, co jsem zapálil. 

Pokud je vítr nesfouknul.  

 

KaNiHu 
 

Rostou. Mění se. Kačka tancuje na 

hasičském bále. Jako velká. Zatím 

s kamarádkou. Na návštěvě sedí a způsobně 

poslouchá. Myslí si svoje. Copak asi? Nebo 

se sebere, jde vedle do pokoje. Zavře se. Je 

si tam ve svém světě. Do kterého nám nic 

není. Má nový krásný dlouhý svetr. Zakládá 

si na něm. 

Když přijedou miláčkové z Přepeřů, to je 

jich plný byt. Ninka si přiveze tašku. 

Najednou vidím, že si tady místní hračky 

rovná do té své tašky. Všimla si, že jsem si 

všimnul. Podívá se na mě a řekne: „Neboj, 

dědo, já vám tady nějaké nechám.“ Má tu 

ekonomiku už v malíčku. 

Pak se jdeme projít. Hubert spí v kočárku, 

Ninu zpovídám. No tak dobře. Testuju. 

Zkouším. „Kde je tatínek?“ „V práci.“ Proč 

chodí pořád do práce?“ „No aby vydělal 

peníze.“ „Na co potřebujete peníze?“ „No 

aby mohl koupit Brumíky.“ 

Hu nám toho moc neřekne. Ne že nemluví. 

Ale povídá si pro sebe. On tomu rozumí, my 

ne. Proč taky? Když se mu něco líbí, ukáže 

na to prstem. A dívá se, jestli to taky bereme.  

 

 

 

 

 

 


