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Čarodění zase 
V Lodžii ne oheň a lítající košťata. Ani 

výroba čarodějnic, která bývala od roku 96. 

Nezlobíme se, Lodžie má svůj vývoj. 

Vévoda taky pořád něco měnil. Čarodění je 

příběh o zlém muži, kterého děti osvobodí 

od jeho zloby. Nad příběhem schází se tým 

od začátku dubna. Vymyslí Jirka kastelán, 

ostatní doplňují, oponují, přivymýšlejí. 

Dílny pro děti jako podmínka vstupu do 

sklepení, kde ten zloduch sídlí a kde ho děti 

nakonec přemůžou.  

Bylo úžasné pozorovat ta hnízda, líbí se mi 

k tomu slovo vokopiště. Prostě houfy dětí 

okolo dílenských stolů, nebo jen sedících na 

dece na zemi a tam všude tvořících. 

Knížečky, razítka, amulety, škrabošky. Je tu 

ale i věštírna, pečírna těstových havranů, 

bylinkovna, palačinkárna a další. Celý 

Čestný dvůr žije, zabraný rodinnými týmy. 

Neboť děti pomoc potřebují, rukama dělat 

nejsou zvyklí. Ale třeba je Lodžie bude 

inspirovat, zkusí doma.  

Ve sklepě pak tajemný svět. Svět fantazie, 

tvarů, zvuků, světel a světýlek. Potlačení zla. 

Pak venku divadla, kapely. Buřtový oheň i 

Domeček plný dobrot. Pivo bylo 

Valdštejnské. Poslední kapela táhla to 

k půlnoci. 

Aby tohle všechno bylo, sešel se 

mezinárodní tým. Kumštýři, nejen evropští, 

mají k sobě blízko. Ptám se Beaty, jakou řečí 

se mluví u jejího stolu. Anglicky. Ale seděl 

tam Američan, Švéd, i kamarád z Nového 

Zélandu. Když není Beata doma ve Slezsku, 

jezdí po Evropě se svým Švédem. Hrají a 

zpívají. Muziku, kterou si sami složí. 

 

 

Matija Solce je slovinský divadelní mág, 

který hraje s maňásky. Der Šenster Gob je 

kapela, která hraje romskou, balkánskou 

muziku a klezmer. Potulný bard Jiří Wehle 

jezdí se svými historickými písněmi. Má 

nezvyklou čepičku, pestré oblečení, které 

umí vysvětlit jen on. Poslední přichází na 

řadu kapela s půvabným názvem Fekete 

Seretlek. To už bude půlnoc. 

Lidi, jak bylo povězeno, sjíždí se z celého 

světa. Někdo, zejména z domácích, obstará 

polévku, jiný skvělý guláš. Je tu strava 

veganská i masitá. Někdo meje nádobí, 

Karkulka češe čarodějnice. Tomáš má papír, 

kde si sepíše, co všechno je třeba udělat, aby 

ve sklepě všechno klaplo. Třeba i zatemnění. 

Dívky z Polska.  Mluvíme o tom, že by se 

mohl vydat česko – polský literární 

almanach. Pan zedník, který pracuje na 

opěrné zdi, vypráví, jak byli naši předkové 

úžasní řemeslníci. „Dáš vodováhu a ty cihly 

tam sedí.“ 

To je silný zážitek, takovéhle dění, takovéhle 

setkání. Vůbec nejde jen o program mezi 

třetí odpolední a půlnocí. Tady se schází 

kulturní svět.  

Po provedení pokladní uzávěry zjistilo se, že 

v sobotu 30. dubna přišlo do Lodžie na 700 

diváků a posluchačů.   

 

Výšivky u Qida v Bukvici 
První letošní výstava v Galerii Na Špejcharu 

týkala se ručních prací. Své dílo instalovala 

tam paní Hana Vorlová. Jmenuje se výšivky. 

Výšivky obecně jsou ženské dílo, který 

chlap by u nich vydržel. Ostatně jsou 

půvabné. Vyšívající žena většinou mlčí. A 

soustředí se. Autorka prozradila, že na 

PROCHO   vydává prochor 
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větším a složitějším vyšitém obrazu bývá víc 

než 30 barev. Víc než třicet barev je víc než 

třicet cíveček, či klubíček. Tedy potřeba 

soustředění. 

Výstava je, mimo jiné, nahlédnutí do 

ženského světa. Všimněme si motivů. 

Chaloupky, příroda zelená i pestře barevně 

květinová, postavy, většinou ženy. 

Každopádně z vyšitých obrázků sálá klid, 

pohoda. To bude jedno z hlavních ženských 

přání, tužeb. (Mohli bychom vznést otázku, 

kdo ten klid častěji porušuje, ale to je námět 

na fejeton.) 

Klobouk dolů před ženskou trpělivostí. 

Pochvala za takové ty zákusky, přesně 

nevím z čeho byly, asi medové, ale dobré. I 

to je tvořivost. 

Qido, vlastní jménem Jiří Valter a nesmíme 

zapomenout na ženu Evu, pochlubil se 

úctyhodnou statistikou. Za 10 let 48 výstav, 

celkem 6 400 podepsaných návštěvníků.  

 

Šolcův statek v Sobotce 
Je roubený skvělý památkový barák 

s pestrým osudem, kulturním i lidským. 

Dnes stále jedno z kulturních center ve 

městě. Dění tu teď řídí hospodář Jan 

Samšiňák, syn vlastivědného organizátora, 

plodného autora a sběratele exlibris 

Samšiňáka Karla. Jan pokračuje v konání 

svého otce. V hlavní světnici je výstavní síň 

(obrazy, grafika) nazvaná Galerie Karla 

Samšiňáka. Z bývalé maštale s klenutým 

stropem stalo se lapidárium.  

Kamenné zápraží statku sloužívalo 

k posezení obyvatel. Slouží tak dále, jen 

besedníků bývá víc, proto pod strom 

připravují se židle a lavice. Na zápraží 

pobývají různí kumštýři řemesla výtvarného, 

divadelního, hudebního i jiného. Jsou to ti, 

jejichž díla jsou vystavena, nebo chtějí něco 

povědět či zahrát. 

Začátkem května otevřel v maštali německý 

sochař H. M. Staub výstavu portrétů 

realistických i za světa fantazie. Vedle hlavy 

Lenina najdeme tu Franze Kafku, Mozarta i 

Egypťana Sinuheta. Lidé, kteří cosi 

vytvořili. V dobrém i jiném. Odpočívají pod 

žulovou klenbou a my s nimi můžeme 

rozmlouvat. Budeme děkovat, chválit, ptát 

se? Nebo se přikloníme k jejich současnému 

mlčení? 

V seknici jsou tempery a pastely Zdeňka 

Marčíka. Jaký kontrast k bronzové patině 

Staubově! Tady barvy až křiklavé. Aby ne, 

díla pochází z francouzské Provence, i 

jiných slunných míst. Křídové skály i moře, 

tekuté jíly cest, se kterými počasí nakládá 

podle svého. Do toho slunce. Co na to malíř? 

Před stavením objevily se dvě sochy. 

Poslední dost nedávno. Vyplatí se zastavit a 

podívat se koho zobrazují.        

 

Omluvenka? 
Družka a umělecká kolegyně Josefa Váchala 

se jmenovala Anna Macková, nikoli Marie. 

Chybu redakce záměrně udělala, aby si 

ověřila, jak pečlivě čtenáři čtou.  

 

Propadák - úryvek 
Co to je prosím vás za festival, kde se neplatí 

vstupné, je tu umyvárna s tekoucí vodou a 

ještě jsou tam přednášky? To se může stát 

jen v Jičíně. 

Zaujaly mne portréty Elišky Másnicové, jen 

tak opřené mezi keři. Pak ale velká cedule 

s nápisem Stage na hovno. První slovo mi 

google přeložil jako stadium (latina), nebo 

fáze (angličtina). Druhé slovo neznám. Tak 

jsem tam šel. Vedly mě květy a větrníky a na 

konci záchod nebyl. Byl tam stan, patrně 

zcizený od někdejší Československé lidové 

armády. Ve stanu byly krásně rozložené 

koberce, v rohu měl Tomáš malou čajovnu a 

vpředu bylo plátno, počítač a pěkná holka. 

Škoda že na ní nebylo moc vidět, byla tma 

kvůli promítání. Byla to architektka a 

jmenovala se Andrea. Měla zajímavou 

diplomku. Nejdříve mluvila, jak tu předkové 

měli Barokní komponovanou krajinu, pak 

Mariánskou zahradu, ale co prý teď? Tak si 

vymyslela lomy. Je jich tu hodně, každý 

jiný. Nebylo by nezajímavé, kdyby si je lidi 

připomněli, podle svého pospojovali a 

procházeli. V každém by si přemejšleli podle 

svého. To záleží na reliéfu a na nátuře těch 

poutníků. Dokonce do těch lomů, protože je 

architektka, navrhla i jakési stavební 

doplňky. Takový poutník by tam šel sám, 

nebo s malou partou. Mohl by tam i přespat, 
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meditovat. Kluci a holky poslouchali, ptali 

se, debatovali. Na těch kobercích vešlo se 

jich třicet a jeden pes. 

 

Noční čtení (a zpívání) 
Zdálo by se, že jičínská kultura přesouvá se 

do nočních časů (literatura, muzeum), ale je 

to spíš metafora, která trochu symbolizuje 

kulturní dění. 

Tak nejdříve Noc literatury 11. 5. To je 

záležitost evropská a Jičíňáci se na ní 

úspěšně už druhým rokem napojili.  

Oficiální pořadatel není na letáčcích uveden, 

pro mě je to Bára Tmějová a lidi okolo ní. 

Taky knihovna. Zajímavější a poučné je, že 

se četlo na půvabných jičínských místech a 

že všichni čtenáři brali svůj divadelní základ 

v jičínském Káčku. 

Ta místa byla: KVČ, Židovská 100, Dům 

Karl Krause, Jezuitská kolej. Kdo je zná, ví 

o čem je řeč. Kouzelná místa rozličného 

stáří, které žijí. Žijí proto, že je lidé kulturní 

oživují. Ti lidé (čtenářové) byli Terezka 

Beranová, Martin Zajíček, Marián Matúš 

Klapka, Gabriela Holbová Šťastná. 

Zapomenout nesmíme na básníka a 

písničkáře Pavla Jonáka, který na závěr 

v Židovské škole hrál a zpíval. To už byla 

opravdu noc. Je to skvělé, že máme dobré 

svoje lidi, nemusíme si zvát „umělce 

z Prahy“. 

Jistě, kdyby měla čas, přijela by i česká 

herečka ze stejné líhně Jana Plodková. 

Nedávno zahlédl jsem ji na streamu, jak se 

vztekala, protože ji manžel snědl psa. To 

jsme ale už jinde. 

 

Noční muzeum 
RMAG těží z toho, že je v zámku a tak stačí 

vynést stoly a sehnat lidi. S tím muzeum 

problém nemá. Zaměstnanci své kulturní 

práci rozumějí a hlavně – mají přehled a tak 

vědí, koho pozvat. Vypomůžou i rodinní, 

nebo skororodinní příslušníci. Například pan 

knihkupec byl skvělý, jak znal o knížkách. 

Pestrost. Od vojska z šestašedesáté, přes 

tvůrčí dílny (Dej nový život hračkám, Co by 

se stalo, kdyby…), muziku kytarovou 

(Michal Šnajdr), i houslovou (Jitka Koláčná) 

a zpěv (Veronika Vildmanová). A 

samozřejmě komentované prohlídky.  

Každý si mohl vybrat, pečlivě naslouchat, 

dívat se, tvořit nebo jen tak pít si kafe a 

vnímat, jak je svět pěkně rozmanitý. 

Nebo si popovídat s panem kytaristou, jak 

sází na kratší skladby, taky si je sám skládá. 

Drží se někde mezi hudbou vážnou a šlágry. 

Umí i na ulici, ale doménou jsou koncerty 

v budově kamenné, kam zve hosty. 

Redakci zaujala Daisy Mrázková a komentář 

Lenky Patkové. Paní kurátorka už si dík 

svým přednáškám vytvořila svůj fanklub. 

Tady se trochu, zásluhou hlasům z publika, 

otevřelo ženské téma. Ženy v umění. 

Manželské páry v umění. Není to soutěž o 

tom, kdo je lepší. Spíš známější. Přiznejme, 

že i kdo se umí jak prosadit.  

Paní Lenka zásluhou přípravy výstavy svou 

Daisy poznala důkladněji. Vyprávěla o tom, 

jak si malířka vzala velké zrcadlo a dělala 

autoportréty. Zkoumala sama sebe.  

I tohle je Muzejní noc. Konala se v pátek 13. 

května. Nepršelo. 

 

Čtení 
Česko - slovenský literární almanach. 
Deset martinských, osmnáct jičínských 

autorů. Každý max. své tři strany, aby se 

vešlo do celkové stovky stran. Jmenuje se 

Řádky bez hranic. S podtitulem Almanach 

literárního přátelství. Bagr (Martin 

Žantovský) přiléhavě graficky i jinak 

vypravil. ProChorovi nikdo nemluvil do 

výběru autorů. Zatím. Marie Faruzelová, 

Alena Stillerová (radnice), Jana Benešová 

(knihovna) zajistily organizačně, 

ekonomicky i esteticky. Ženy v tvůrčím 

týmu ale nebyly jen pro okrasu. 300 výtisků. 

Neprodejné. Něco odvezou do Martina, 

rozdá se mezi autory. Výtisky půjdou do 

kulturních institucí, jako jsou knihovny, 

muzeum, archiv, Lodžie. Zbytek na radnici 

jako dary. Pro vážné zájemce výtisky 

v KVČ. Veškerá příprava proběhla bez 

zádrhelů. Asi proto, že tvůrčí tým to vše 

absolvoval jen na jednu schůzi a možná ani 

nebyl pořízen zápis. 

Almanach je ozdobou Valdštejnských 

slavností 2016, dvacetileté družby mezi 

Martinem a Jičínem, dlouholetého 
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kamarádění mezi jičínskými a martinskými 

autory. Setkáváme se každý rok.  

Ze slovenské strany se autoři rekrutovali 

z Literárního klubu Duria v Martině a LK 

Hany Zelinové z Vrůtek. 

Z Jičínska se podíleli přátelé knihovny, 

spolupracovníci Lodžie a spolek Poezie R 

170 (převážně studenti). Další autoři nebyli 

objeveni, či neprojevili zájem. Možná 

pátrání po nich nebylo důsledné? 

Kromě pochvalné věty že máme v Martině i 

Jičíně dobré autory, je almanach sondou do 

dnešního světa. Je indikátorem myšlení, 

zájmů dnešních lidí. Cenné zejména u 

studentů. Důkazem, že vydat knihu lze. 

Když se autoři vzdají honoráře, nakonec se i 

peníze na tiskárnu seženou. 

Hlavně je tu ale radost, že my Češi a Slováci 

si máme stále co povídat. 

 

Kousky z deníku. 
 
 04 2016 Rozvážím 

Magnólie u gymplu zmrzlá, třešně, zdá se, 

přežívají. Určitě ta malá na Velišském 

hřbetě. (= čůrací místo, = výhled). Studený 

máj - v stodole ráj. Ale ještě není. Máj. 

Ve Slávii vidím cyklistu, jak si nese svoje 

kolo z druhého patra dolů po schodech. 

Neodváží se ho dole ponechat, ani zamčené. 

Znám člověka, který má své drahé kolo v 

ložnici. Další - problém dozvonit se. Lidi 

vyndávají jmenovky na zvoncích. Čeho se 

bojí? Tak tohle jsou příznaky, charakteristika 

současného světa. Není to trochu 

přestrašenost? Vždyť ONI to chtějí. Vnést 

mezi nás strach. Takže, třeba s těmi zvonky, 

jim nahráváme. Předposranost. 

U plotu povídá mi pěkná holka (vůbec se 

neznáme), že má malá prsa a že s tím měla 

potíže u šéfa, když dělala barmanku (ing. 

ekonomie). Další příznak současného světa. 

Asi nejen. Dekolt ovládal svět už ve 

starověku. Možná i v pravěku, ale nevím, 

kdy ten začíná. 

Vybavuje se vzpomínka na mládí. Když 

jsme jeli do Jc k doktorovi, nezapomněla se 

maminka stavit u modistky paní Podlipné na 

Husovce. Jako malej kluk jsem na ty diskuse 

a zkoušení koukal jako tele. Ale tenkrát šlo 

asi spíš o špičatost. Na náhled shora si 

socialistický realismus netroufnul.   

 
01 05 2016 Májová neděle.   

Jak je to dlouho, co Pavel tohle vymyslel?  

Ochutnávka neziskovek. Včera do tmy v 

Lodžii, dnes reprezentujeme vévodu přímo v 

zámku. Pečené Lodžie z originál barokního 

bramborového těsta si za ta léta vybudovaly 

tradici. Ještě jsme nepřipojili vařič, už u 

našeho "stánku" fronta. Ale nejdříve musíme 

výzdobu. Jirkovy plakáty nechtějí na jednom 

arkádovém sloupku držet. Přidáváme 

"žvejkačku" (lepící hmota), nahoru na 

provázek věšíme fotky. Ještě fotky na 

provázek natažený nad neobsazenými 

"stánky". Pavlův tým z Íčka vzorný. Vše 

připraveno. Dokonce i na stolech ubrusy. 

Známé tváře. Neziskovky zužují se na 

sociální organizace. Apropo, PDZ, ale i 

Kapička. PDZ v silné sestavě. Dívky 

přinesly i třešňové květy. Beru jednu haluz a 

líbám celou sestavu. Nejdříve udivené, pak 

ale Anička nastavila sama tvář. 

Přicházejí lidé, ale dávají přednost 

ochutnání, před fotkami. Málo platné, láska 

prochází žaludkem. A 1. máj je lásky čas. 

Ale když je zájem, rád vysvětlím. Povídám 

podle fotek o skautském plese, o radničním 

mejdanu, o cyklostezce. Dvě dámy se ptají 

na křížek na Vrchách. V Íčku si berme mapu 

a ukazuju.  Řehečské kvarteto zvedá náladu.  

Balíme před čtvrtou. Ivanka je nešťastná. 

Poslední Lodžie se připálila. 

04 05 2016 Přišla návštěva 

Od chvíle, kdy máme novou kuchyň, se 

s návštěvami roztrhla peřina. Pokouším se 

soustředit, nejde to. V určitou chvíli slyším  

 

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 

 K
a
ž
d
ý
 m

á
m

e
 c

h
v
ilk

u
, 

k
d
y
 s

i 
n
a

 n
ě
 z

a
n
a
d

á
v
á
m

e
, 
k
d
y
 s

e
 n

á
m

 n
ě
c
o

 n
e

lí
b

í,
 a

le
 t

a
k
é

 v
ím

, 
ž
e
 t
a
k
to

 n
e

m
o

h
u
 v

y
s
to

u
p

it
 n

a
 

v
e
ře

jn
o
s
ti
. 
(D

o
m

in
ik

 D
u
k
a

 o
 p

ře
d
s
ta

v
it
e
lí
c
h
 s

tá
tu

) 

  

 

 

mailto:prochor.jc@tiscali.cz


5 

 

čtyři hlasy najednou. Součástí nové kuchyně 

bylo totiž zrušení dveří. Takže hlasitost dá se 

zdůvodnit, dokonce i v decibelech spočítat.  

Horší je matematika. Na návštěvu přišly dvě 

dámy, to jsou dohromady s mou ženou tři 

hlasy. 

Že správný mužský se v takové chvíli sebere 

a jde do hospody?  

 

07 05 2016 Přiznávám, 

že těch hospůdek nehospůdek je víc. 

Všechny půvabné. Otevřeli si je lidé sami. 

Chtěli se scházet, si povídat. Bez požehnání 

úřadů, jak se praví v jednom filmu. Říká se 

jim uzavřená společnost, ale taky možná 

jinak. Prostě parta si narazí sud. Nepovím, 

kde je tahle, nepátrejte. Třeba cizím 

nenalejvají. Proč by. 

Mají něco společného. Často jde o sport. 

Reálný (po zápase je žízeň) nebo fandovský. 

Ten druhý je nebezpečnější. Nejlíp rozumí 

sportu ti, kdož na něj jen koukají. 

Společné mají ta milá hnízda to, že jsou na 

půvabných místech. U hřiště, u rybníka, na 

výhledně. Nebo u hasičské zbrojnice. Viz 

krásné české úsloví o hašení žízně. Všude 

tam, kde pivo poněkud chutná. Tak tohle 

bylo na výhledně.     

 

08 05 2016 Jaro je tady 

Ale malá hospůdka v Sobotce na rynku, 

blízko Šrámkova domu, ještě nemá zahrádku 

zrychtovanou a tak si chlapi berou pivo na 

lavičku ke kašně. Sluníčko tu hřeje líp, než 

uvnitř. A protože fouká od severovýchodu, 

přijde občas z kašny sprška, která není 

nepříjemná. Vhodné uspořádání pohodové 

neděle. 

Je jen jeden způsob jak se nevtíravě dát do 

řeči.  O hokeji. Nebo o fotbale, záleží na 

roční době. Myslím v pánské společnosti. 

Naši hoši v Moskvě tuze nás potěšili. Tři 

nula s Ruskem. Málo platné, žádné vítězství 

tak nepotěší. Vzpomínám na Aeroflot, ale 

nevzpomínám v kterém roce. Bylo to, tuším 

4 : 3. Jak pak vyletěl první kámen dole na 

Václaváku u kanceláře tehdejší sovětské 

letecké společnosti. A pak z toho byl 

celostátní problém. Asi v roce 69. Rok po 

srpnu, důvod jasný. Těch bylo víc. 

Kupříkladu když Zdeněk jezdil okolo 

náměstí v Jičíně s Hillmanem a za ním měl 

uvázaný nočník. 

Chlapi vzpomínají, jak se sborná dokázala 

nesportovně zachovat, když výsledek nebyl, 

jak si Tichonov nebo nějaký jeho nástupec 

přál. A ještě události další. Politika a sport? 

Ale houby. Jen obyčejná lidská slušnost. 

 
13 05 2016 Fotografická 

Pro profesionála banální úkol. Chci vyfotit 

Lenku, aby byla trochu ostrá a autoportrét 

Daisy v pozadí, protože o ní právě mluví. 

Musím je mít v jedné lajně, a nejlépe oba 

obě ostré. Nebo jedna „umělecky“ 

nezaostřená. Lenka když mluví, tak se 

pohybuje, já se vykyvují podle toho, ale tam 

překáží stůl. Dobrodružství fotografie. Nebo 

se ten fejeton může jmenovat trápení 

neumělce. Ale taky Lenka je pěkná holka a 

Daisy Mrázková autoportréty umí. Je v té 

kresbě skvěle její povaha. 

Próza: udělal jsem fotek deset. Jakž takž 

použitelná byla ta první. 

Festival Propadák. Udělat ho jednou fotkou, 

která poví všechno. No, skoro všechno. Jak 

prosté.  

Opravdu? Pohled z rozhledny na ten úžasný 

amfiteátr, kterého by si Jičíňáci měli víc 

vážit, umí každý, kdo není líný vylézt 

nahoru. Jakož i kytaristu v extázi při sólu, 

jak je prohnutý? To už tu bylo. Miliónkrát. 

Dobře, už to mám. Fotím pódium s kapelou 

přes řadu diváků, tedy diváky odzadu. Jeden 

hoch hladí dívku po prdeli. Ta ruka tam musí 

být vidět. Ale všimne si toho divák 

fotografie? Zátiší. Zuté vysoké boty, vedle 

nedopité pivo. Má tam být ještě kousek psa, 

který se na to pivo divá? Má tam být zutá 

noha? Nejlíp, kdyby na té noze byla ponožka 

s dírou. 

Muka obraznosti. A má to novinář, který 

sedí před prázdným papírem, pardon, 

prázdnou obrazovkou, lehčí? 

Technika. Mnoho umí vyřešit technika. To 

jistě. Dali mi nový foťák. Jmenuje se Lumix 

a je to chytrý foťák. Jestli si někdo myslí, že 

k chytrému foťáku stačí blbej fotograf, tak to 

si fandí. Chytrý foťák je jako milující žena 

v určitém období lunárního cyklu. Vždycky 

tam v těch nastavovacích kolečkách je něco, 
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co nakonec všechno zkazí. Je tak chytrej až 

je blbej. Fotoaparát? Fotografista? 

A tak si vzpomínám na odpočívající Canon. 

Byl méně chytrý a tak jsme si trochu víc 

rozuměli. Ale stále víc vybavuje se mi 

nedigitální Verra. Na čočce měla napsáno 

Carl Zeiss Jena a než jsem zaostřil, musel 

jsem vytáhnout expozimetr a přesně jsem 

z něj všechno věděl. A krásně cvakala.  

 
13 05 2015 Aby nebylo  

té kultury moc, šel jsem do hospody. U Kata 

– Krakonoš 10°. Tam je klid, poslouchat 

můžu koho chci, nebo neposlouchat vůbec. 

Mobilizují hosté, mobilizuje šenkýřka. Když 

na sebe chci upozornit, začnu s hokejem. Ale 

já na sebe nechci upozornit. Tak začínám 

s hokejem. 

Dneska je všechno po ruce. Červené triko se 

chytá, vypočítává všechny varianty s kým u 

pootevřených dveří. (Čtvrtfinále = největší 

nespravedlnost hokejového světa). Některé 

výsledky sype z hlavy, některé mu napoví 

krabička. Kde jsou ty časy, kdy se v hospodě 

(kavárně) četly noviny a hovořilo se o počasí 

a úrodě. 

 

14 05 2016 Byl tam 

Poslední. Vydržel se mnou asi 75 a kousek 

roku. No ke konci už moc nesloužil, vlastně 

vůbec. Viklal, občas bolel, nedal se 

udržovat, strašil uvolněním. Ale poslední 

můj. Přírodní živý, neumělý. Poslední, který 

nepochází z Dentálu. (Jičínský závod 

SpofaDental, a. s. vyváží i do muslimského 

světa.) 

Hájil jsem ho sveřepě. Už několikrát paní 

doktorka kleštičkami cvakala, ale přemluvil 

jsem ji. Uhájil ten muzejní exponát. Přírodní 

výtvor, co věrně sloužil. Nu dobře, někdy 

s výhradami, někdy bolestivě. Ale ta údržba! 

Kolik past, kolik kartáčků se na něm 

vystřídalo. (Kde je dnes světoznámý 

Thymolin?) A jak se muselo ke konci 

opatrně, aby údržbu vydržel.  

Najednou křup – a byl venku. Moje 

milovaná trojka vlevo dole. 

Uložil jsem ji do pozlacené krabičky. Občas 

ji otevřu a dívám se na své definitivně odešlé 

mládí. 

 

15 05 2016 Lodžiové děti 

Příprava Valdštejnského dýchánku. 

Standard. Jirka fantazíruje, my občas 

oponujeme, nevíme jak kytky, aby to bylo 

jiné, budou dámy vévodu ovívat, nebo se 

vymyslí baldachýn? Kdo ho udělá? 

Knihárium – Jirka vždycky sežene někoho 

jiného nového, kdo umí. Jak sestřelovat 

bažanty, aby záhy byli pečení? (Nebudou to 

bažanti, budou to předpečená kuřata). 

Keramik Kaďák. Jak to udělat, aby děti 

sekaly a řezaly dřevo a při tom se 

neposekaly ani nepořezaly? Odlévání 

cínových vojáčků. Tanečnice budou mít na 

sukních nebe … 

Spousta témat, to se nemůže stihnout. 

Vždycky se stihlo. Pijeme čaj. Ochutnáváme 

čokoládu, která tam bude taky hrát. Jemně 

cítím u některých to, čemu se dnes říká 

syndrom vyhoření. Že by docházely síly? 

Nápady nedocházejí. Jirka je nevyčerpatelný 

zdroj. Zatím? Má cenu o tom přemýšlet? Je 

teď. Valdštejnslavnosti za tejden. Kdo přijde 

v sobotu pomoci s přípravou? 

Ale teď Jirka trpí. Děti všude. Pod stolem, 

na stole. Kojené, řvoucí jen mírně. Jestli 

dobře počítám, tak za Jirky (současného 

kastelána) snad pět matek stihlo po dvou až 

třech dětech. Obdivuju, co za tu dobu stihly 

pro Lodžii vykonat. I tohle je blahodárné 

působení fenoménu Lodžie? 

 
16 05 2016 Dnes mi došlo 

jak jsem se dostal ke psaní. Tedy asi. Bylo to 

v té ranní tvůrčí chvíli nespaní-nebdění. 

Občas jsem ve společnosti vyprávěl příběhy. 

Někdy opakovaně, tím pádem stejné 

příběhy, ale občas jinak. Až jsem se divil, co 

jsem všechno prožil. Ty posunky posluchačů 

za mými zády jsem jen tušil. Najednou, když 

jsem se stýkal s méně a méně lidmi, místo 

hlásek začal jsem používat písmena. Když 

píšu, tak mám ramena, že to někdo čte a že 

ho to i baví.  

To je ostatně úděl mnoha literárních geniů. 

 
19 05 2015 Křest almanachu 

Vlastně začátek Valdštejnských slavností a 

setkání spřátelených měst. Příznačné, že 

v Židovské škole, která je místem tak akorát. 

Rozměrově i ideově. Pro hosty i naši radnici 
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vhodnou náplní potkání. Pro mladé autory 

asi prvním křtem svého díla. Pro někoho 

papalášská záležitost. Pár jich musíme 

v životě snést. 

Jana se snažila moderovat decentně, někteří 

se snažili vnést humor. Jen některým 

podařilo se udržet opatrně žádanou i 

slíbenou krátkost projevů. Politici mají 

řečnění v pracovní náplni, někteří ostatní to 

prostě nevydrželi krátce. Jednak se tak často 

k mluvenému slovu nedostanou, druhdak to 

prostě nevydrželi. Kdy se podaří mluvit 

najednou k jednomu primátorovi, jednomu 

víceprimátorovi a jednomu starostovi? 

Ale ušlo to. Igor Válek (pozdrav od Spolku 

slovenských spisovatelů) mluvil, jak pomocí 

písma jde slovo od lidí k lidem. Dana 

Beranová ve své ukázce přečetla básně, které 

složila pro své dcery. Jeden z kmotrů, nestor 

autorů z Jičínska Josef Jindra, přednesl svůj 

kmotrovský projev ve verších. Atd. Ještě 

mluvilo víc lidí, ale přestala mi psát 

propiska. 

Slováci přivezli výstavku o tom, jak první i 

druhá válka postihla partnerská města. Tady 

mi Honza vyprávěl, jak se drsné příběhy 

válečné dotkly i jeho blízkých. Ano, 

takovéhle výstavy na panelech nejsou jen 

informační. Často je to i odraz ke 

vzpomínkám osobním. Někdy dokonce 

k pátrání. 

Pak nastaly kuloáry, které bývají důležitější 

než akce sama. Bylo víno obou barev, 

nealko a nezdravé brambůrky.  R 170 odešli 

do svých hospod, kde se točí pivo. Joska se 

vymluvil, že recenzi neumí, když jsem ho 

žádal napsat něco o almanachu. Když jsem 

říkal Honzovi Kindermannovi, že se mi líbí, 

co všechno se v Židovské škole koná, řekl, 

že by si toho představoval ještě víc. Ale že 

není čas. Asi by to sneslo mít na kousek 

úvazku placeného manažera, vydedukoval 

jsem já. 

Skrze almanach objevují politici trochu jiný 

svět, než je ten, na který jsou zvyklí. 

Sedl jsem si k panu starostovi, protože byly 

okolo něj samé ženské a bylo mi ho líto. 

Povídali jsme si o starostování. Říkal, že 

v politice nerváky nejsou větší, než míval 

v advokátní praxi. Že soudy někdy náročné. 

Takže se to přenáší mezi kolegy i do 

občanského života. Asi bychme ještě 

povídali. Ale ve chvíli, kdy jsem řekl, že 

Dvořák je vůl, tak nás paní starostová utnula. 

Nesmím to červené pít.   

   

 Čtenáři nám píší: 
 
Prochore, 

přemýšlím, proč máš něco takového 

zapotřebí, pokud se považuješ za kvalitního 

člověka. Tentokrát jsi mě zklamal opravdu 

hluboce.  Když se mě někteří odběratelé Tvé 

tiskoviny ptali, co má znamenat "zmatený" 

článek  v Prochorovinách a kdo je onen 

 "zlý" muž, netušila jsem, o čem to mluví, 

protože Tvé subjektivní noviny 

"neodebírám".  Teď už to vím a  je mi 

stydno. Zkus se na sebe někdy  podívat z 

nadhledu, třeba se o sobě dozvíš víc. Jsem z 

Tebe moc smutná, jak  jsi zestárnul ve své 

ješitnosti. Tím pádem máš samozřejmě 

pravdu ty. A to je to nejhorší, co se nám v 

mediálním světě může přihodit.   

 Dobrou noc.  Vlaďka   

 

Vážený pane inženýre, 

rád bych Vám poděkoval za dosavadní 

distribuci Prochorovin a současně bych Vás 

chtěl moc poprosit, abyste si mne odstranil 

ze seznamu odběratelů. Předem děkuji. 

S pozdravem Pavel Kracík 

 

… a reaguji na Prochoroviny! U některých 

miniaturek jsem se opravdu skvěle bavila 

(Dobrá chvilka, Naštval se). Líbí se mi, jak 

umíš z každodenních příhod udělat přesah. 

Ale u jedné miniaturky jsem se hodně 

zarazila. "Velký pátek" končí: "Tohle jsou 

Velikonoce."  Prochore, jestli si opravdu 

myslíš, že tyhle staré, sebepoškozující 

mučednické praktiky typu klekátek a ležení 

na studené dlažbě jsou Velikonoce, tak si 

znovu otevři srdce a naciť si, jaký je tvůj 

obraz Božství? Myslíš, že tohle po nás 

Božství chce? Je to stará církevní 

manipulace z dob, kdy bylo potřeba držet 

lidi v podřízenosti, v pozici oběti. Odtud je i 

slovo "pokání", které v Bibli vůbec není. V 

Hebrejské Bibli je "tešuva", návrat k Bohu, v 

Novém Zákoně je "metanoia", změna 
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vědomí. Pro mne jsou velikonoce v 

židovském smyslu osvobození (proměna 

otroků ve svobodné lidi) a v křesťanském 

smyslu znovuzrození (nesmrtelný aspekt, 

který je v každém z nás). Prostě krása, 

radost, vděčnost, uvědomění Požehnání, 

které je stále přítomné, jen my o tom nevíme 

a necháme ho proklouznout mezi prsty... Ale 

abychom si kvůli tomu ukládali nějaké 

sebetrýznění, to je naše psychická 

uchýlenost. Nikoli skutečné cítění Ducha.  

Díky za tvoji aktivitu! Tereza  

 

Telefonicky: 

K Josefu Váchalovi a Anně Mackové. 

Správné křestní jméno malířky a Váchalovy 

přítelkyně je Anna. To Váchalova žena, 

která předčasně zemřela, se jmenovala 

Marie. 

B. 

 

Ze zápisu Štefanské komise dne 21. dubna 

2016: 

Přítomní dospěli k závěru: Profesionály a 

amatéry nelze úplně oddělit. Na podaných 

nominacích je vidět, že jejich spolupráce je 

užitečná. Jak řekl ředitel KZMJ Pavel 

Nožička na letošním slavnostním předávání 

JŠ : „Kultura je jen jedna – ta dobrá.“ 

Shodli se na výzvě těm, kteří mají 

připomínky: Přijďte na schůzi Štefanské 

komise se svým návrhem, jak toto rozdělení 

provést, společně ho prodiskutujeme. 

 

Ke křtu almanachu: 

večer byl trochu nestravitelný pro mladou 

generaci, byl až moc škrobený, oficiální a 

zdlouhavý. Sám bych vybral k recitaci i 

zajímavější texty... Ale umění je subjektivní 

věc a věc vkusu. A ten můj je evidentně jiný 

než organizátorů, zejména těch ze strany 

knihovny. Bluegrass výborný a možnost 

setkat se v kuloárech nedocenitelná…  

Pavel Jonák. 

 

KaNiHu 

 

Zastavilo policejní auto (bývalé, vyřazené). 

Z něj vyndali dvě děti, dvě kola, dvě přilby, 

dvě obrovské tašky, skládací postýlku, boty 

– šest párů, saláty, asi osm. Saláty děti 

nejedí. Hubert řekl háát. S rukama za prdelí 

obešel byt, z knihovničky vytáhl Anglický 

slovník, Malý atlas hub. Usadil se v křesle a 

listoval. Nina začala žádat bonbony, 

nanukový dort nebo alespoň súúši. 

Děti jsou hodné. Dvě minuty. Objevily 

kanystry a přišly na to, že se jimi dá házet do 

vany. Najednou ticho. Všechno chtěly 

zatopit vodou, na kohouty naštěstí nedostaly. 

Ve vaně byl i nočník (otlučený email) a 

krabice s kulmofénem. To všechno, než jsme 

stačili vybalit.  

Při jídle je klid, pokud dostanou co rádi. 

Blahodárná je polévka. U ní ani jeden moc 

nemluví. Akorát Hubert občas řekne: 

"Háám". Nina chce opět bonbony. 

Rozmlouváme. Urazí se. Řekne: „Půjdu do 

pokoje a budu si tam zpívat smutnou 

písničku.“ Nasloucháme. Je o kravičce. 

Puberta ve čtyřech není žádná legrace. 

Hubert naštěstí usnul. 

Sport. Há si žádá o provázek. Máme 

instrukce, že Hu jezdí tak rychle, že ho 

nedohoníme. Cyklista ještě nemá dva roky. 

Zvládáme. Jeden praprarodič vpředu, druhý 

vzadu. Problém nastává, kdy Huberta něco 

zaujme. Brouk, pták, nezvyklé auto nebo 

proč lípy kvetou. Zastaví a zkoumá. Zastaví 

tam, kde on chce. 

Na náměstí asfaltové cestičky. Chvíli jezdějí 

předepsaný okruh, na který vidíme z lavičky. 

Pak Hu objeví zkratky. Přes trávník. Trávník 

má hrboly. Najednou hromada, Hu vespodu, 

kolo nahoře. Hromada úspěšně rozebrána, 

Hu jede dál. Koukáme, přilba v pořádku, ale 

nemá botu. Poněkud si toho nevšimnul. Atd. 

Zlatý hřeb – pumptrack (zvlněná dráha pro 

zdatné cyklisty). Nejdříve pěšky. Nina kolo 

vzdává. Hubert zabejčilost. Praděd kluše 

podél něho a drží ho za kapuci. Nejhorší jsou 

ty boule před vrcholem, tam jeho odrážedlu 

dochází rychlost. Když se poprvé povedlo, 

starší kluci s uznáním kývou hlavou.  

Musíme k jídlu. Hubert bulí, že domů 

nepůjde. Atd. 

Nakládáme pojízdný cirkus do policejního 

auta. Skládání přenosné postýlky do malé 

tašky zabralo hodinu, nevíme, kde správně 

zmáčknout, umí se složit sama. Máváme, 

jdeme uklízet byt. Radujeme se, že jsme 

přežili ve zdraví. Neprali nás. 


