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JMP před pětadvaceti léty 
Do KVČ pozvali pana profesora Úlehlu, 

který u začátku pohádkového festivalu taky 

byl. Pogratulovali k devadesátce a pak 

pustili film.  

Natočil ho Radek Schovánek, kdysi jičínský 

občan. Ten se teď zabývá novodobou 

historií, věnuje se studiu totalitního režimu. 

Ale tenkrát, v roce 1991 měl vedle sebe 

Moniku Veselou. Točili průvod a některá 

vystoupení, vedli rozhovory se zajímavými 

návštěvníky festivalu. Ano, to je jeden 

z přínosu „pohádky“, že do Jičína přijede 

spousta zajímavých lidí, praví tu moudra. 

Díky filmu zůstali obrazem i zvukem 

zaznamenáni lidé, kteří už přijet nemůžou. 

Vladimír Škutina (pamatujete na 

prezidentova vězně?). Rodák Zdeněk Řehoř 

(co tu v Jičíně prožil za všelijaké taškařice). 

Radek Pilař (později s dětmi maloval na 

náměstí a dlouhatánské obrazy - běhouny 

vystavili v zámku). Marie Kubátová (jak 

uměla pěkně mluvit o kráse slova, o tom, jak 

má ráda rozhlas). Atd. 

Byla v tom filmu nostalgie. Vždyť lidé, kteří 

teď JMP dělají, se tenkráte narodili, nebo 

byli krátce po narození. Ale na plátně 

pochodovali vejboři se šerpami. Dámy a 

pánové zakladatelé. Opravdu měli poněkud 

více vlasů. A ty interesantní fousy, Jaromíre. 

Ale hlavně měli myšlenku. Přesněji 

myšlenky a nápady. Asi už nikdo 

nevyhodnotí, kde byl festival tenkrát a je 

dnes. Hlavní idea snad trvá. Jen se trochu 

více, nebo méně přizpůsobuje dnešní době. 

Někteří souhlasí, či se přizpůsobí. Jiní 

zůstanou u vzpomínek.  

 

 

Dovolte vzpomínku starého pána. Do PIC 

(Pohádkové informační centrum, tenkrát 

bylo v zámku) přišel hoch ze Strážnice a 

mluvil o tom, co ta tradice obnáší, i o 

nasazených laťkách. Nevím, je to deset nebo 

patnáct let. Tenkrát jsme se tím nezatěžovali. 

Teď už chápeme, že to není lehká záležitost. 

Hlavně neztratit glanc, jak říkal mistr 

Werich.  

Starý pán se omlouvá, že v článku, který psal 

pro Jičínský deník, popletl panu Řehořovi 

jméno. 

 

O obrazech 
Kunsthistorička Lenka Patková pokračuje 

v Regionálním muzeu ve svém cyklu o 

českých malířích. Teď dostala se k Fillovi 

jako učitelovi a jeho žákům Jaroslavovi 

Klápště. Nebo Klápšťovi? A Daliborovi 

Matoušovi. Protože oni žili tady blízko. 

V Čikváskách a Turnově. 

Ostatně soudím, že ten, kdo sleduje Lenku 

v čase jejich přednášek, musí doznat, že 

opsala oblouk. Její slovo je propracovanější, 

je tu méně klišé, více vyprávění. Zážitkem je 

samo povídání nad konkrétním obrazem. 

Právem nepíšu o vysvětlování obrazu, to 

není, co chceme. Lenka nejdříve poví o 

malířovi, jaký byl člověk, co prožil. Pak 

s její pomocí začnete trochu hlouběji chápat 

detaily tvarové i barvové. Obraz jako příběh. 

Obraz jako metafora.  

Oba malíři prožili důležitou část života na 

vsi, na venkově. V Praze na Umprum brali 

základy, techniku tvorby. Ale pak po svém. 

Jistě, vyjížděli. Klápště na Mostecko. 

Zaujaly ho zásahy do krajiny kvůli dolům. 

Protestoval si potichu, obrazem. Ten protest, 
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ta připomínka události zůstala a zůstává. I 

v době, kdy se zelení křiklouni vyčerpají. 

Angažované malířství. Ale taky si ten obraz 

někdo může vysvětlit úplně jinak. Pro sebe. 

A taky to bude správně. 

Neznalý poněkud se podiví nad názvem 

Matoušova obrazu Týrání zajatce. Nějaký 

čas zasunutá vzpomínka na válku vzala tu 

podobu ve své modré kompozici. 

Právem nazvala Lenka Patková svůj cyklus 

Setkání před obrazem. 

 

Čtení 

 
Lubomír Martínek: Linka č. 2 

S autorem známe se z Osudů (denně 11:30) 

na Vltavě. To byl návod knížku sehnat. Pod 

názvem stanic pařížského metra popisuje 

konání lidí. Spíš těch obyč, až bezdomů. 

Hodně imigrantů. Hodně černých. Jsou to 

někdy pěkní zmetci. Jako jsou někdy zmetci 

bílí. Spousta prostředí, spousta lidských 

vlastností, charakterů. Pestré. 

Zajímavá kompozice. Souvislý text 

přerušuje citáty několikařádkovými. 

Vždycky odněkud jinud. Začíná 

Solženicinem jde přes výňatky z předpisu 

jak se chovat v metru, či seznam zemí 

porušujících lidská práva, až k popisu druhů 

vín. 

Pečlivý pozorovatel. Čtenář se dohaduje, co 

je fabule a co realita. Asi zbeletrizovaná 

realita. A my chodíme po světě s klapkami. 

Nevnímáme, nebo nechceme vnímat? 

Každopádně je to pohodlnější. 

Magdaléna Platzová: Recyklovaný muž 

Povídky. Mužské vidění světa. Pikantní, 

když to píše holka. Musí to být 

dobrodružství. Nemyslím, že by ji holčičí 

pohled zatemňoval vidění. Ale taky možno 

tak nahlížet, že čeho si holky na nás všímají. 

Vede to až tak daleko, že ona nám svými 

příběhy připomíná ty naše. Které jsme už 

dávno zapomněli. A teď se k nim vracíme. 

Založíme prstem list, zavřeme knihu a 

přemýšlíme o sobě. Další z funkcí knihy. 

Magdaléna ho pomohla objevit. 

Spolu s Lubomírem oba autoři pestré osudy. 

Nedělají, čemu se vyučili. (Ledaže 

kvalifikací pro spisovatelství je cokoli.) 

Jistě, jsou autoři, kteří sedí v tichu pracovny, 

nejlíp tam je tma, svítí jen malá lampička. A 

přijde fabulovací múza. Všechno si 

vymýšlejí. A kde je život?   

 

Kousky z deníku 
 

26 02 2016 Jana Machalická v Lidovkách 

se dost nevybíravě pustila do České televize. 

To ona umí. Složení programu, úroveň 

umělecká i jiná. Asi za dva dny odpovídá 

Milan Fridrich, ředitel programu. Jak jsou 

uspokojeny všechny složky diváckého 

spektra. Už chyběly jen koláče, kterými se 

kdysi pyšnil Vladimír Železný. Volejte 

řediteli.  

Pan programový šéf je spokojen, že diváci 

jsou spokojeni. O tom, že by televize, kterou 

si lidé platí, měla taky funkci výchovnou, ani 

slovo.   

 

27 02 2016 Rozvážím 

Plus jeden stupeň, vítr pět metrů za sekundu, 

pohoda. Nos musí být červený, nejspíš. Je 

dobré poznat, jak jsou teplota a vítr svázané. 

Dík novinám. Zakazuju si zapovídání. Ale 

jednomu neodolám. I když obecně je 

jičínská vánoční výzdoba chválena, tady 

slyším výhrady estetické i stran vkusu. 

Například o rybách v parku. Od lidí 

umělecky založených, jejich názor si 

nezaslouží, aby byl přehlížen. Lidé moudří. 

Ale oni nejsou takoví, že někde vykřikují. 

Metafora o vkusu. Dostáváme se až 

k procentům. Kolik je takových, kteří takhle 

nechtějí, nemusí plout s proudem. Půjdou do 

lesa a budou se dívat, jak vypadá sníh na 

větvích smrku. Pokud napadne. 

Okruh bukvickobřezinský. Přírodní. Klidný. 

Terapeutický. Krajina, která uklidňuje. Tady 

přemýšlím o významu cest. Plánuju. Cvičně 

hledám, kde by se dalo přespat, kde bych 

sednul s tabletem a psal myšlenky, které na 

cestě přicházejí. Ve Vokšicích pán třídí 

železo. Vyšroubuje šrouby, které se ještě dají 

použít. To už se moc nedělá. Žijeme ve 

světě, který moc neopravuje. Netřídí. 

Vyhazuje celek. Kupuje nový. Těžší, o 

větším výkonu. Dražší. Lepší? 

Zámek je nejlepší, když se stmívá. 

Strašidelný jen trochu. Když svítí jediné 
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okno. Když fouká a prší. V Jaromírově 

knížce se píše o spojnicích Valdice – Veliš – 

Bezděz. Vévoda chtěl tu mít kláštery. Jak by 

teď Veliš vypadal, kdyby nebyl pětadvacátý 

únor v Chebu? 

 

01 03 2016 Magdaléna Platzová napsala: 

„Melancholické východní příběhy o lásce. 

Někdo se s někým už nikdy nesetká a je to 

lhostejné. Zatímco příběhy, které vymýšlím 

já, vedou pokaždé i k rozuzlení.“ 

 

02 03 2016 Dnes ráno 

mi přestaly fungovat všechny tužky, když 

jsem si v době mimořádné osvícenosti ještě 

v horizontální poloze chtěl učinit poznámku. 

Nakonec jsem našel poslední psací. Zelenou. 

Je na ní napsáno: „Ty to zvládneš.“ Chacha. 

Jenomže skončil i papír, poslední dvě slova 

musel jsem psát na okraj svisle. Na počítači 

je na to ikona. To svislé slovo je „rozuzlení“. 

Čaj jsem donesl přes celý byt a rozlil ho až 

při pokládání na stůl. Do třetice všeho… 

 

02 03 2016 Miserére 

Roman z Vimperka  poslal odkaz na stránky 

Skupiny XXVI. (http://www.xxvi.cz/) Je tam 

povídání řezbáře Pavla Haráska. V nářečí. 

Nádhera. My si čteme bůhvíjaké všelicos, 

necháme se otravovat bezobsažnými řečmi 

politiků a všelijakých hlasatelů a člověk 

z pod Blaníka umí o kumštu tak krásně 

napsat.  

Ještě Roman připojil Jana Dismase Zelenky 

Miserere. Pouštím si muziku a googluji si 

význam slova. Miserere = prosba hříšníků. 

Ale taky v medicíně Miserere = zvracení. 

Tak tohle je náš svět. 

 

03 03 2016 Křest knihy Jaromír 

Fajn, že nejde jen o křtění. Jaromírovi i 

muzeu povedlo se SETKÁNÍ. Přišla spousta 

lidí a hlavně byla sranda. Už tím, že knížku 

polili šampaňským, někteří jsme trnuli, a pak 

Petra prozradila, že to byl vadný výtisk. Ti 

lidé, to byli takoví ti, co spolu mluvíme. Pár 

oficiálních, ale ti brzy odešli. Jaromír 

rozdával kytky, přebíral láhve a bonmoty a 

povídal ty svoje skromnostní řeči. Přišel 

Michael a začal zpívat píseň o Valdštejnovi, 

která má víc než 70 slok. Ale po patnácté ho 

zarazili. Tak vzal dudy a zpívali jsme. Pak 

vyhrabal i ponocenský roh a na ten troubil 

tuším spirituál. Umělec a hudební vědec na 

volnonoze. 

Divných lidí bylo tam víc. Když jsme se 

balili domů, tak jeden, myslím, že takovej co 

nemá na holiče, odnášel si kýbl brambor. Ze 

slavnostního křtu knihy. Aha, o té knize. 

Jmenuje se Jaromír Gottlieb: Jičín – 

Valdštejnovo pole neválečné. O čem je? To 

si musí každý přečíst. V RMAG je k mání. 

 

04 03 2016 U Kata 

Už vím. Není to jen hospoda. Je to klub. 

Chodějí tam stejní lidé. Když jsou muži, dají 

pusu šenkýřce, ale teď se spíš říká 

barmanka. Já si ještě netroufnul. Pak všichni 

mobilujou nebo hrajou šipky. Jen někteří 

civí. Samotáři. Já čtu, občas kouknu na 

šenkýřku. Ne, to není civění. Možná se dá 

říct, že trochu obdivný pohled. 

Přišla opilka a dožadovala se klíče od hajzlu. 

Ona to tak řekla. Tak jí ho nakonec půjčili, 

ale řekli, že nenalejou. Chvilku sebou 

mávala, pak šla. Vyprávěli mi, že nic nedělá, 

je na podpoře, bydlí na ubytovně. Člověk 

dnešní doby. Svobodný ve svém konání. 

Zase přijde, jako tuhle. To se hádala se svou 

dcerou, až se poprali. Roztrhli je a vyhodili. 

Život jde dál. 

 

07 03 2016 Tiskovka 

Přišel strážník, pan Řeháček. Podával 

zprávu. Přidají kamery. Celkem bude 17 

otočných a 60 pevných. Budou dozorovat 

workautové hřiště. Lidé z Palackého ulice si 

stěžují na Tango – hlasitá hudba. V Jc je 201 

Slováků, 22 Romů, Vietnamců 30, Rusů 81. 

Mluvil 37 minut. V Jičíně bude mistrovství 

Evropy v tchoukballu. Na jihu 500 m 

protihlukové stěny. Toalety v Lodžii budou 

stát 3,2 mil. Zimní stadion bude uzavřen, aby 

tam netáhlo. Hvězdárna funguje úspěšně, 

akorát bude potřeba zajistit bezpečný 

příchod (dopravní značky). Atd. 

Postáváme a povídáme si o poslední události 

v Jc. Jak řidič zapomněl pacienta v sanitě. 

Nelíbí se nám ta senzace z toho udělaná. 

Někteří kolegové přiznávají, že od svých 

šéfů dostávají příkaz o tom psát. Proto přijel 

i redaktor ČT. 

P
ro

z
a
ic

i 
js

o
u

 m
n

o
h
e

m
 l
e
p
š
í 

m
ile

n
c
i 
n
e
ž
 b

á
s
n
íc

i.
 (

M
a
g

d
a
lé

n
a
 P

la
tz

o
v
á
) 

 

 

 



4 

 

07 03 2016 Michael Žantovský 

přijel do židovské školy v Jc povídat o 

Václavu Havlovi. Černé kvádro, ale bez 

kravaty, nižší člověk, rozcuchaný sympaťák. 

Sám už toho za svých 67 roků dost stačil. 

Psycholog, písničkář, novinář, spisovatel, 

překladatel, politik, velvyslanec, dnes ředitel 

Knihovny VH. 

VH = duchovní člověk. Laskavý, nepyšný, 

pochyboval o sobě. Když se stal 

prezidentem, začal být podezřelý sám sobě. 

Nepřizpůsoboval se situaci. Byl, čím byl. 

Měl smysl pro pořádek a řád. Dokázal třeba 

donést čaj policajtům, kteří ho na Hrádečku 

střežili. A paní Olga se zlobila. 

Přišlo na sto lidí. Příjemná atmosféra 

sounáležitosti. Dík Baševi o. p. s.! 

 

08 03 2016 Tolik blbých a zbytečných 

slov je na internetu. ZŠBP Veliš (Základní 

škola Bodláka a Pampelišky) je naopak 

příkladem toho, jak se síť dá k dobré věci 

využít. Informují i oboustranně komunikují 

se žáky, rodiči, s každým kdo chce. Kdo se 

chce dozvědět, jak taková venkovská škola 

funguje. Přírodovědné odpoledne Robouský 

motýl, zájezdy do ciziny, kantorský, ale i 

abiturientský ples, Divadlo Ochotníků, 

parlament.  

O všem se ví, všechno můžou rodiče 

kontrolovat. Třeba: Jak je to teď se školním 

časopisem? 

 

10 03 2016 Ahoj Zuzko 

děkuju za Tvou přednášku o Zanzibaru 

v Káčku. No, radši bych to nazval 

vyprávěním. Postrádalo to nějaké didaktické 

prvky. Ale to neříkám jako hanu. Naopak, 

vyprávění nám v životě chybí. Myslím 

vyprávění o něčem. A tohle bylo. Dobře 

připravené, včetně občerstvení, které jsi 

nachystala. Budeme si povídat při skleničce. 

Z té didaktiky: Asi bych na začátku viděl 

mapu, pověděl o Zanzibaru všeobecně a 

třeba i tu vzdálenost. Mě by zajímalo proč 

právě Zanzibar. 

Ale to není výtka. I takto možno pojmout. A 

vy si, miláčkové ty zeměpisné údaje najděte. 

Máte internet, máte Wiki. Tedy výzva. 

Zaměřila ses na vybrané věci. Tržiště, jídlo, 

koření, trochu o městech, plavbě. O nátuře 

místních lidí. Ty fotky dětí s černejma, 

trochu vykulenýma očima jsou skvělé. I 

třeba to, jak si lidi důvěřují. Jak si při 

nasedání na loď, autobus podávají děti. Jak 

nespěchají. Připomenutí, že takovýhle 

způsob žití i u nás byl. A jak ho komfort, 

který máme, vytlačil.  

Na druhou stranu trh s otroky. Bičování. 

Větší cenu měl ten otrok, který méně při tom 

řval. Neopravené domy. Neobydlené domy, 

protože tam sídlí duchové. Ale i neuklizené 

pláže. Na nich věci od lidí, hlavně ale to, co 

vyplavilo moře. Nesmírně skromné ručně 

postavené chatrče, kde mají lidi současné 

mobily. Atd. 

Letenka dá se pořídit do dvaceti, země je 

levná, Na Zanzibar a na pevninu do 

Tanzánie není problém se vypravit. Dík, žes 

to ukázala. 

 

14 03 2016 Ostružinka  

je lesní školka, protože vznikla v Ostružně. 

Ale teď je v Rybníčku. Sídlí v jurtě. Má 

okolo sebe velkou zahradu. V ní je 

pískoviště, kadibudka, ohniště ještě ne 

dodělané. U příležitosti vynášení Morany 

povídáme si s jednou maminkou. Je 

přesvědčena, že její kluk, něco přes dva 

roky, bude zdravější, protože je tu pořád 

venku na vzduchu. Nevylučuje, že až přijde 

školní věk, bude si ho učit sama. Podle 

svého, podle svých zásad. Alternativa. Jako 

je waldorf, jako montessori.  

Připouští, že jsou lidi, kteří si tohle 

nedovedou představit. Pokud děti nevyrůstají 

v kolektivu, budou prý trpět při zapojování 

do společnosti. Že si najdou mnoho proti 

školkové alternativě… Život ve stádu je 

pohodlný.  

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  a Město Jičín 
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17 03 2016 Mezi lidmi okolo kumštu  

trochu se diskutuje okolo Valdštejnského 

cyklu Michaila Ščigola. Visel v porotním 

sále, pak „znalci“ umění usoudili, že obrazy 

jsou ponuré a tak se hledala náhrada. Teď 

jsou tu fotky Jičína a okolí Martina Vosáhla. 

Ty nejsou ponuré. Jsou inspirativní. 

Pokud vzpomínám, prošly valdštejnské 

obrazy zajímavou pouť. Byly v kostele 

v Kartouze, nyní věznici. Byly v senátu 

v Praze, dokonce v Bruselu. Naposledy 

v zámku.  Michail nabídl cyklus městu. 

Zastupitelstvo nákup neschválilo. Navržená 

cena byla 2,7 milionů. Na tváři některých 

zasvěcených vyvolala mírný údiv. Redakce 

si láme hlavu, zda je cena vysoká, nebo 

nízká.   

 

18 03 2016 Ještě že máme Ulici 

To je, milé děti, oblíbený televizní seriál, 

každý den od půl sedmé. Poutavé příběhy, 

láska i neláska, setkávání i rozchody, 

hospoda Kůlna, kde se všechno vyřeší, 

studenti, naši pracující i naši papaláši. Jedna 

tchyně na zabití. Přerušované ještě 

poutavějšími reklamami, na kterých 

významný český sexuolog radí, jak s erekcí. 

Úžasná hodina, u které se schází rodina. Za 

těch několik roků, kdy Ulice existuje, 

hrdinové zestárli. Zejména je to vidět na 

studentech. Diváci se s nimi seznamují více 

a více, vlastně se někteří jakoby stávají jejich 

kamarády a kamarádkami. Akorát si 

nemůžou sednout v Kůlně k jejich stolu a 

k některým situacím promluvit, či poradit. 

Až tak. 

Ale pozor. Dost realisticky zobrazený život 

současných žáků a studentů, politiků, 

podnikatelů. My nezasvěcení se dozvíme, 

jak to chodí v různých oblastech našeho 

života. Na radnici (podobnost s čímkoli je 

čistě náhodná), ve škole, ve fitku, v pekárně, 

truhlárně i v různých postelích. Nemyslím to 

úplně ironicky. Je tam například příběh 

studentky, která se dostane pod vliv 

castingové agentury. Co my o tom víme. 

Nebo jak se připravují volby. Atd. 

Nepodceňujme výchovnou a informační 

hodnotu televizních seriálů. 

 

19 03 2016 Spaní dvoufázově 

Jako výkonnější sportovci trénují 

dvoufázově, mě se tak stává se spánkem. 

Mezi druhou a třetí se probouzím, nedaří se 

spát. Přenáším peřinu vedle, svítím, čtu. 

Docela by se hodilo neusnout, den byl by 

nastaven o 3 až 4 hodiny. To je dobře?  

Záleží na tom, k čemu byly by využity. 

Vybavuje se mi koláčový graf. Zeleně byla 

by tam výseč konání užitečného, červeně 

činnost proflákaná. Kam zařadit odpočinek? 

Jaký má být poměr červené a zelené pro 

zdravý život? 

Není nejlepší vzít si večer Rohypnol a 

probudit se rovnou k obědu? Na 

červenozelené úvahy se vybodnout? 

 

23 162016 Zvyky staré 

Paní doktorka Ryšánková přijela z Trutnova 

do jičínského muzea promluvit o 

velikonočních zvycích. Když vložila flešku 

s připravenými obrázky, zjistila, že je 

prázdná. Jistě že obrázky nám, posluchačům 

chyběly. Ale mluvila poutavě, tak jsme 

prominuli. 

Och, ty zvyky. Už v době předkřesťanské. 

Pak mnohé církev převzala a zařadila do 

svých rituálů. Všechno mělo své 

zdůvodnění. Už třeba jen pohyblivý termín 

Velikonoc, odvozený od úplňku. Půst. Ale 

vždyť to všichni potřebujeme, čas od času 

omezit se v jídle. Ale i na určitou dobu 

omezit radovánky světské, jít trochu do sebe. 

Ztišit se, zamyslet. Ať jsme lidé církevní, 

nebo ne. 

Dostaneme křížek na čelo: „Prach jsi a 

v prach se obrátíš.“ Ano, ano.  Proč si o sobě 

tolik myslíme? Takhle to je. Symbolika. 

K poli se zelím se nosily velké kameny, aby 

i hlávky byly velké. Otvírání studánek – 

bohulibý a tolika metaforami naplněný zvyk. 

A šustilo se klíči. Aby odešlo všechno 

špatné. Kdo z nás si koncem roku 89 

uvědomil, že tohle bylo tu už dávno? 

 

KaNiHu 

 
Přijeli, ač malí, zaplnili byt. Rozestavěná 

linka = úžasný objev. Skříňky všelijaké. Do 

jedné vlezl si Hu s xilofonem a hrál a hrál, 

neuznával, že je potřeba sestavovat kredenc. 

Jemu by takováhle podoba kuchyně 



6 

 

vyhovovala. Když byl vytažen násilně, 

začala ho bavit hra na uklízečku. Zametal a 

zametal. Pardon, spíš rozmetal. Koš ho bavil 

nejvíc. Když začal z koše spíš vyndávat, než 

nandávat, přešli jsme vedle na chůzi po 

kamenech. Na koberec se dají zakrouceně 

pivní tácky a musí se po nich přejít a 

nešlápnout do řeky. 

Ni už volí hry inteligentnější. Počítací 

písnička Měla babka čtyři jabka a dědeček 

jen dvě. Pak si je rozdělili a kolik měl 

každý? To si pořád zpívala a rozdělovala. 

Přišli jsme na to, že písmena se dají skládat 

z korálků. Už nám skoro nestačejí, co 

písmenek umí. To Hu vyřešil. Roztrhl 

šňůrku náhrdelníku a zase byla další hra. 

Vyzobávání kuliček z koberce. 

Kača? Tiše si v koutku mobilovala. 

Najednou ticho. Odjeli. Akorát to hovínko, 

jak se Hubert pokadil, to bylo cítit ještě při 

Ordinaci v růžové zahradě. 

 

 

ŠTEFANSKÁ  PŘÍLOHA 
 

Statistika 

V přítmí v sále napočítal jsem 148 

návštěvníků. Ale přesnost odhaduju tak na + 

- 10 %. 

Kartičky si odebralo 41 nominovaných za 

rok 2015 a 47 nominovaných za zásluhy 

dlouhodobé. 

Snědlo se celkem 300 kremrolí. Autorka, 

paní Fejfarová, umí. 

 

Štefanské radosti 

1. Už 26. 2. přišel email, že Srdíčko 

(oceněné kyticí) nedostalo pozvánku. 

Korespondence mezi námi. Eliška 

dvojnásobně potvrzuje, že Srdíčko zváno 

bylo. Elišce věřím. Ale na síti jsou šumy 

všelijaké. 

2. Už 28. 2. přišly nominace za rok 2016. 

Mimo jiné tyto: 

- Režisér Filip Renč za uvedení filmu Lída 

Baarová, promítaného v jičínském biografu 

v únoru 2016.  

- Michal David za mimořádný hudební 

zážitek v komedii Decibely lásky, jičínský 

biograf, únor 2016 

Volám odesílatelovi v domnění, že někdo 

zneužil jeho jméno. Ne. Hovor neumím 

reprodukovat. Nominátor patrně chtěl 

upozornit na to, že nominovat může každý a 

cokoliv. Snažím se vysvětlit, že za 20 let 

Štefan takto zneužit nebyl.  Ostatně kdo si 

udělá čas a prohlídne laureáty, ví, že Štefan 

se nemá za co stydět. 

Nominátor poukazuje, že Divadlo Líšeň 

přijede do Jičína, sehraje dvě představení a 

je v nominaci. Ano, Divadlo Líšeň jsem 

nominoval já. Sehrálo v Lodžii představení 

Putin lyžuje, které bylo podle knížky o Anně 

Politkovské. To byla ruská pokroková 

novinářka, která byla zavražděna. Na 

základě tohoto divadla jsme domluvili další 

představení. Sehnali na něj peníze. V Káčku 

se pro školy hrála Hygiena krve. O 

holocaustu. Přijeli i lidé z Židovského 

muzea, hovořili se studenty. Studentka Anna 

Sedláčková, která se věcí zabývá, byla 

pozvána do Brna. Nedávno měla v Židovské 

škole kvalitní přednášku o židovské 

komunitě v Jičíně. 

Proč to rozepisuju? Abych na jednom 

příkladu ukázal, co nominovaní na Štefana 

„způsobují“. Chybou je, že nominace byla 

příliš stručná, málo výstižná. 

Následoval úder telefonem. (Je pevný, hraje 

dál.) Nevzpomínám, kdy jsem naposledy 

volajícímu zavěsil. 

Ostatně soudím, že pokud chce někdo 

Štefanovi pomoci, stačí adresně sepsat 

připomínky, návrhy jak z toho. Nebo přijít 

na štefanskou komisi, promluvit, hlasovat. 

Nelíbí se mi skrývat se za argumenty typu:  

„Nejsem jediný, kdo se nad tímto přístupem 

pozastavuje.“ 

Pravidla pro udílení jsou sepsána, jsou 

k dispozici a štefanská komise se jimi snaží 

řídit, když vždy v lednu posuzuje nominace. 

Nemusí být všichni spokojeni… Zatím nikdo 

lepší způsob nevymyslel. Hlavní je setkání, 

poděkování. 

Story má pokračování ráno. Asi je štěstí, že 

telefonické. To se dá snadno utnout bez 

střelby. My vždycky musíme nalézt viníka. 

Samozřejmě, že vinen je ten druhý. Tak tu 

obžalobu poslouchám, ke slovu se 

nedostanu. Dovídám se, co je za tím vším 

hodin. Desítky hodin. To se dovídám 
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dvakrát, možná třikrát. Nebylo potřeba, za 

dvacet let o tom něco vím. My potřebujeme 

občas slyšet chválu. Mezi námi, členy 

štefanské komise, jí moc neslyšíme. Tak 

občas pochválíme sami sebe. Nevím, jestli je 

to „i“ správné. Ve štefanské komisi jsou totiž 

hlavně ženy.  

Há občas cítí potřebu mě chránit. Řekla 

nahlas: „Snídaně je na stole.“ Hlasitě jsem se 

domohl v telefonu slova a pravil, že tohle 

všechno nemuselo být. Stačilo by začátkem 

ledna povědět – proChore, vole, doplň tu 

nominaci. Při snídani promluvila Há znovu: 

„Dej všechny štefanské věci do krabice, 

dones je před jedny dveře, zazvoň a rychle 

odejdi.“ 

To nejde. Ty věci by se do krabice nevešly. 

A taky je potřeba ještě cosi doobstarat. 

Plakát Štefana do Dětenic, zajistit fotky do 

kroniky a jiné fotky, napsat některé články a 

další. Taková všelijaká konání, bez kterých 

by se Štefan neobešel.  

Proč to k nelibosti některých píšu? Aby se 

vědělo, co Štefan taky znamená. Taky 

poněvadž jsem si před osmnácti léty 

Prochoroviny obstaral. Abych mohl 

každého, koho chci, poslat  #$  %^&*@$. 

Už těch radostí moc nemám. 

 

Zážitky 

KZMJ Jičín, nejbližší spolupracovník, byl 

skvělý. Dana, Renata, Pavel, Marek i ostatní 

v přípravě konali, co nám na očích viděli. 

Daně i Renatě do očí dívá se pěkně. 

Bufetová parta konala dle hygienických i 

chuťových zásad. 

Potkávání se známými lidmi, s některými už 

dvacet let až dojemné. Věkový rozptyl 

úžasný. Na některých omluvenkách a pak 

v kronice bylo zřejmé, jak si lidi nominace 

váží.  

Někdy byli někteří na jevišti trochu udiveni 

z improvizace. Soudím, že Štefan nechce být 

příliš oficiální, úřednický, formální.  

Byl jsem rád, že na mě zbyla vlastivědná 

čítanka Pod Zvičinou s Oskarovým 

obrázkem vpředu. Vzpomínáme na všechny 

laureáty, kteří si svou muziku, divadlo, 

obrazy už tady na zemi nedělají. Na pana 

doktora Ročka, Honzu Macáka, Honzu 

Řezníčka. 

Michael Pospíšil se svou partou oživil sál. 

(Tanečníci a zpěváci, to byla Barunka ze 

Skalice). On není nikdy nikde k zastavení. 

Nakonec hráli a tancovali v předsálí a tak 

vyprovázeli i poslední hosty. 

 

Napsali  
- PROHLÁŠENÍ: 

"V první řadě děkuji všem, kteří Jivínského 

Štefana chystají. Kdo pořádá kulturní akce, 

ví, kolik je za každou takovou událostí více 

či méně viditelné práce. 

Do Jičína jsem s rodinou přišla v roce 1999. 

Devět let jsem byla na rodičovské dovolené 

a neměla ambice se kulturně realizovat, 

přesto se tak stalo: založením občanského 

sdružení Baševi s kolegou Janem 

Kindermannem a dalšími, se kterými 

pečujeme o židovské památky, a přátelstvím 

s paní knihovnicí dětského oddělení Alenou 

Pospíšilovou.  Záhy jsem potkala také 

Davida Kracíka z občanského sdružení 

Zebín a pana faráře Josefa Kordíka ze 

Železnice, kteří se mi stali skvělými partnery 

v oblasti mého profesního zájmu: biblistice a 

hebraistice. Tolik darů a krásných setkání! 

Kdo ještě tvrdí, že je Jičín "malé město"? 

Těmto lidem patří moje díky za přátelství a 

spolupráci. 

Největší díky bych chtěla vyjádřit svému 

manželovi, který trpělivě  podporuje 

poněkud neobvyklé aktivity své ženy. Bez 

jeho pochopení bych se dobrovolnické i 

profesní práci ve svém oboru nemohla 

věnovat. 

Společnost je živá a otevřená, když co 

nejvíce jejích členů spontánně tvoří kulturní 

komunitní život. Ať se nám to na Jičínsku  i 

nadále daří!  
Tereza Dubinová  
 

- Je dobře, že se po mnoha desetiletích 

můžeme těšit (díky Štefanovi) na 25. Únor. 

J. Tomíček 

 

- Na místní kulturní a ideové práci vyrostl 

tento národ. Taková práce ho může nejen 

zachovat, ale pěstovat i jeho úroveň. Její 

ocenění na setkání ve Slatinách bylo milé, 

důstojné, potěšující i povzbuzující. 

Pořadatelé zaslouží úctu i dík. R. Kvaček 
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- Vyjímečný (okres) Jičín, tedy celé Jičínsko. 

Výborní organizátoři, společenští umělci, 

děkuji za zážitky! Jičínsko miluji, i když 

jsem odjinud. Vaše obdivovatelka. 

 

- Děkuji Vám za pozvání na slavnostní 

udílení ceny Jivínský Štefan. Velmi si toho 

cením. Každoročně se rád účastním a těším 

se ze setkání s úžasnými lidmi, z nádherné 

atmosféry, z radosti sdílení…   Karel Chutný 

 

- Dnešní podvečer svým spontánním 

programem zastínil nedělní filmové ceny 

„Oskar“. A. Jirovcová a spol. 

 

- Jivínský Štefan je záslužný a vzácný počin. 

Je jako ostrov v moři. Je ukázkou toho, že 

vždycky záleží na vůli lidí. Děkuji za krásný 

zážitek a krásný večer. J. Gregorová    

 

 

JIČÍNSKÁ KAVÁRNA 
(pokračování z minulého čísla) 

 

Dotazoval jsem se aktivních lidí v Jičíně, zda 

i tady existuje Jičínská kavárna v tom 

smyslu, jak ji stanovil Miloš Zeman. Tady 

jsou odpovědí v pořadí, jak byly pořízeny. 

 

S označením Pražská kavárna, tak jak to 

používá Miloš Zeman, nesouhlasím. To je 

vyrábění nepřítele. Nic takového v Jičíně 

neexistuje.  

Petr Hamáček 

 

Nejsem kompetentní se vyjádřit. Vzneste 

dotaz u tiskové mluvčí. (Usmívá se). Pokud 

Jičínská kavárna existuje, tak mě nevadí. 

Jiří Liška 

 

To by mohli být Čtvrtečníci. (Parta lidí, 

převážně starších, kteří se scházejí jednou 

měsíčně ve čtvrtek.) Oni se zabývají životem 

v Jičíně. 

Milan Smolík  

 

Není. Nebo o ní nevím. Ale mohl bych to 

být třeba já. Jsem kavárenský povaleč. Často 

chodím do kavárny přečíst si noviny. 

Miloš Starý 

 

Ahoj Prochore, 

po pročtení posledních PROCHOROVIN (a 

díky za jejich pravidelné zasílání) jsem si 

přečetl odpovědi na otázku "Existuje 

Jičínská kavárna?" S lítostí jsem si 

uvědomil, že jsem Ti už na happeningu u 

Bílého mlýna slíbil, že napíšu i já svůj názor. 

Možná je už pozdě, ale přece jen jsem měl 

potřebu na to zareagovat. Kdyby pro nic 

jiného, tak jen pro Tvoji informaci posílám 

opožděně odpověď. Děkuju. 

Vlastně bychom měli tomu pánovi, který 

mým prezidentem rozhodně není, poděkovat 

za popularizaci výrazu "kavárna".  

Zda existuje Jičínská kavárna, si úplně 

netroufám tvrdit. Pokud ano, vyjadřoval by 

tuto skupinu lidí asi přesněji výraz "Jičínská 

pivnička" nebo tak něco. Co ale zcela zřejmé 

je, to je existence lidí ochotných nesmířit se 

s tím, že by o jejich osudech, o osudech 

jejich města, o osudech rodného kraje, ve 

kterém žijí, i o jejich životech povšechně 

chtěli bez jejich vědomí rozhodovat jiní. 

Zpravidla ti, co na různých, byť volených, 

postech propadli té odvěké iluzi, že pravě 

jejich názor a jejich konání je to 

nejsprávnější "pro blaho všech"!! A to 

bohužel bez toho, aby se těch všech skutečně 

zeptali na jejich názor. Zdá se, že i dnes je 

třeba k vyslovení jiného než většinového 

názoru notná dávka osobní odvahy. Pokud se 

pod pojem Jičínská kavárna vejdou i tito 

odvážní lidé, pak nezbývá, než na otázku 

"Existuje Jičínská kavárna?" odpovědět: 

"Ano, zcela bezpochyby ano!"   

Vláďa Šoltys 

 

Děkuji všem, kteří se k příslušnosti, či 

sympatií k tzv." pražské kavárně" ( podle 

M.Zemana) hlásí. Dovolte mi, abych se 

přihlásil také já, protože vím, že ti pražští 

jsou vesměs lidé, kterých si vážím a byl 

bych rád, kdybych je viděl v politice. A 

stejně tak mne potěšila jména těch, kteří se v 

posledním čísle Prochorovin k tomuto 

"dekadentnímu" proudu přihlásili. Také já se 

k nim hlásím. Díky všem.  

Vilém Hofman, Libáň 

 


