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Redakční 
Redakce stárne. Vržou klouby, stařecká 

demence vede k tomu, že usedajíc k počítači 

hledá lžíci v domnění, že smí už zase jíst 

apod. Navzdory všemu machrování začíná 

myslet na zadní kolečka. Prosím, 

nepovažujte toto za dnes tolik oblíbené 

fňukání. Jen pojistku. 

Děkuju městu, dostali jsme letos dosud 

největší grant. Děkuju Jolaně za korektury. 

Roznos. Příjemná stránka redakční práce. 

Pozoruju tu mírný nárůst. Bohužel musím i 

škrtat. Ale rád na ty lidi, někdejší čtenáře,  

významné jičínské občany vzpomínám. Ale. 

Papírový náklad je 240 výtisků. Takže 

kdyby třeba někdy v zimě noviny 

vzdálenějším abonentům nedošly, budou 

v Íčku v zámku. Nejde o mráz, jde o stav 

silnic. Každopádně jsou všechny noviny na 

http//prochor.unas.cz, nebo stačí jen do 

vyhledávače napsat Prochoroviny. Jsme 

světově známí. V Austrálii, v Petrohradě, 

v Kozodírkách. 

Prosím, neposílat kondolence. Ještě bych rád 

pár lidí v Jičíně a okolí potrápil. 

 

Zase ta média 
Ostatně soudím, zda by nebylo záhodno 

provést si určitou analýzu toho, co v Jičíně 

vychází a jaký to má vliv na veřejné mínění. 

Zdali by radnice neměla na to pustit nějakou 

korunu. Nebo se bojí, že by se něco 

dozvěděla i o sobě? Nebo jí stačí pohlídat si 

zpravodajství? To není kritika, spíš námět. 

Třeba pro kulturní komisi? Vždyť řešení 

toho, co přinese dnešní den, je jen jednou 

součást našeho života. I v oblasti informací 

 

 je mnoho zajímavého, co se dá využít jako 

náměty pro koncepční práci. Pokud o ni 

stojíme. Tak dobře, dá se využít i 

v předvolebním klání. 

Kupříkladu polemika. Máme ji tu? Myslím 

tu trochu kultivovanou. Otevřené vyjádření 

názoru je důležitější nežli to, jestli má někdo 

v detailech nebo v celku pravdu. Škodlivá je 

opatrnost, abych si, nedej bože, s nějakou 

stranou konfliktu nějak nezadal. Takové 

opatrnické konání nechme politikům 

a kritizujme je za to.  

Líbí, když někdo do toho jde, i když se pak 

se třeba ukáže, že přestřelil. No a co? Otevře 

problém. Třebas dostane po tlamě. Proto, že 

nemá pravdu, nebo proto, že se někoho 

dotknul. Líbí například v mých oblíbených 

Lidovkách Jana Machalická, Jan Rejžek. 

I když přímo tady v Jičíně nazval ho jeho 

novinářský kolega skřetem. Líbí polemické 

články Tomáše Halíka. Pustí se i do svého 

kardinála, který se podle něj snaží 

o diplomatickou vstřícnost k držitelům moci. 

No jo, byla by to makačka. 

 

Vyprávění 
Do Knihovny Václava Čtvrtka přišlo 

a přijelo ve čtvrtek 2. června 48 dětí. Konala 

se soutěž ve vyprávění. Tam, kde 

v minulosti chodily děti s papírky, nebo své 

vyprávění četly z knížky, tam už všichni 

znají svůj text nazpaměť. Výpadek paměti se 

samozřejmě toleroval, porotě šlo o kvalitu. 

Proč porota?  Ne pro to, aby se určilo pořadí. 

Porota měla za úkol vybrat postupující do 

dalšího kola. Zároveň děti jemně upozornila 

na chyby a chybičky. Ty je možné do 

dalšího kola odstranit. 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí http://prochor.unas.cz 1. červenec  2016   č. 7  /  16 
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Většina vyprávění, zejména starších dětí, 

představovala vlastní text. I vyprávění podle 

předlohy známých autorů signalizovala svět 

dnešních dětí. Jestli kluk ze třetí třídy 

vymyslí příběh Expedice X, plný 

kosmonautických reálií, znalostí vesmíru, 

svědčí to o hlubším zájmu. O tom, že sám 

má něco načtené.  V starších kategoriích 

vyprávěly zejména dívky. Ty už měly taky 

texty vlastnoruční, pečlivě připravené. Nejen 

přednesem, ale i literárním zpracováním. 

Prvně přijeli z Dětenic. Je vidět, že ve vsi je 

divadelní tradice. Že děti umí základy 

divadelního řemesla. Některé děti přišly 

s obrázky či jinými pomůckami. Například 

Valerie z první třídy přinesla ke své Pohádce 

o Karlovi opravdová vejce, aby dokázala, 

čím drží pohromadě jeho most. 

Bratři Jáchym a Štěpán Elisoviz mateřské 

školky ve Veliši dokázali, že ani dvojčata 

nemusí být stejná. Ze Štěpána nikdo nedostal 

slovo, ani když si je paní učitelka oba vzala 

na klín. A tak to za něj bravurně přednesl 

bratříček. 

Věru mají děti pestrý svět a umí o něm 

pěkně vyprávět. Jistě, že ne všichni. Ale je 

zřejmé, že když někdo hodně čte, získá 

mnoho dobrých návyků, i znalostí. Tudy 

cesta. Místo fňukání, jak je mládež špatná. 

 

Jít si naproti 
Uspořádat v Jičíně odbornou konferenci či 

akci kratší není běžnou záležitostí. V děravé 

paměti nacházím akce historické a literární, 

například o Karlu Krausovi, Václavu 

Čtvrtkovi, tuším byla i konference 

o Kartouze. Ne konference, ale  spíš 

semináře byly o Lodžii. Při příležitosti 

Valdštejnských slavností konal se seminář 

o migraci. Opomenout nesmíme ani sérii 

přednášek Jičínské besedy… 

Už třetím tokem pořádají jičínské organizace 

Asociace pro postižené a Péče o duševní 

zdraví konferenci, jejíž téma vystihuje 

nadpis článku. Hostitelem je Seco Group a to 

je příjemné, proč to neříct, ušetří se na 

nájemném. V úterý 14. června bylo nabito 

i proto, že téma bylo zajímavé a vysoce 

aktuální: Svéprávnost – pomoc, ochrana, 

kontrola, odpovědnost.  

Přitažlivá byla i didaktická stránka celého 

sevřeného tříhodinového průběhu. Nejednalo 

se o sérii dlouhých přednášek. V první části 

hovořili sami postižení a jejich nejbližší. 

Vyprávěli svůj příběh a pomocí moderátora 

konfrontovali ho s možnostmi danými 

zákony a předpisy. Používali k tomu 

i rozhovory předtočené. Setkání živého slova 

s rozhovorem před kamerou byla občas 

přerušena přímým dotazem z publika a tím 

působivější. 

Paní Iva líčí, jak se dostala do dluhů tím, že 

důvěřovala lidem. Chce pomáhat, ale kvůli 

svým chorobám je pomalá, na práci nestačí. 

Má ráda zvířata, sousedům to vadí.  

Opatrovníkem pro Vojtu byla maminka. Teď 

se stala zastupujícím členem rodiny. To je 

mírnější forma, není tolik administrativně 

náročná. Kdyby musel Vojta k soudnímu 

jednání, je stres daleko větší. I tak to není 

jednoduché. Na kontrolu přijde paní 

soudkyně, zapisovatelka a justiční stráž. 

Příběh klienta Petra přivezly pracovnice 

organizace Quip z Prahy. Právnička 

a sociální pracovnice. Každá stála na jedné 

straně, mezi nimi plátno. Na něm se 

promítaly fotografie, dokumenty a stručný 

popis problémů. Smlouva o nápomoci má 

dvě verze. Jedna v řeči úřední, druhá pro 

Petra srozumitelnější. Obě platné. Petr, 

žádný knižní hrdina. Leží na ubytovně, dívá 

se na televizi a spotřebovává sociální dávky. 

Koncem týdne nemá na jídlo. Tvrdí, že má 

život pod kontrolou. Smlouva funguje dobře. 

„Nic neřešíme za něj. Musí se sám 

přesvědčit, jak konat.“ 

O přestávce kuloáry. Sušenky, voda, kafečaj. 

Prohlídka výstavy Kamilových obrazů 

a panelů s fotkami. Skvělá byla rukou psaná 

deska, kde klienti odpovídají na otázku: Co 

si myslí člověk, který je omezen ve 

svéprávnosti, a jak své omezení vnímá? 

Příklad odpovědi: „Kdybych věděla, co 

všechno to obnáší, uměla bych říct, co chci 

a co nechci.“ 

V následné panelové diskusi jsou na každé 

otevřené téma 4 minuty. Jinak nelze 

stihnout. „Máme zpoždění. Celá konference 

je plánována na 3 hodiny. Učme se mluvit 

stručně a věcně.“ 
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Pro panelovou diskusi sedí vpředu veřejné 

opatrovnice, advokát, soudkyně, lékařka, 

lidé z praxe. „Je potřeba navázat vztah tak, 

aby člověk přišel s důvěrou. … Použít 

sociální empatii. … Vysvětlovat lidsky, 

přizpůsobit se klientům s duševním 

onemocněním. … Lidé vnímají omezení 

svéprávnosti jako omezení svých práv. … 

Klienti tvrdí, že oni nejsou nemocní. Někdy 

konají v poruše. … Stává se, že podepíší 

špatnou smlouvu, pak je náročné ji zrušit. … 

Pokud tomu člověk nerozumí, je to 

neplatné.… Jejich choroba není na žádném 

dokumentu, jako je občanka, uvedena. … “ 

Mnoho dotazů z praxe. Na řešení 

konkrétních případů. Mnozí neznají PDZ, 

nevyužívají jejich služeb. Zájem novinářů 

o konferenci je minimální.  Na obrázku je 

cesta, na ní napsáno: „Cestu děláme tím, že 

jdeme.“ 

 

Humprecht + kuloáry 
V pondělí 13. června byla na Humprechtu 

velká sláva. Přijel pan Tomáš Černín, 

majitel, a mnoho hostů i odborníků, aby 

oslavili 350 roků trvání zámku. Někteří 

pamětníci si opravdu něco pamatují, a tak 

pověděli, jak zajímavá je i novodobá 

historie. Třeba, že se uvažovalo ze zámku, 

který nebyl v ideálním stavu, udělat 

blázinec. Byly doby, kdy dřevěný ochoz se 

rozpadal, a tak odvážlivci obcházeli ve výšce 

zámek po krakorcích. Důležité je, že 

Sobotečtí a ostatní zainteresovaní postarali 

se o opravu. A tak v hodovní síni v patře 

ozvěna stále pěkně zní. A možno tu 

vzpomenout pana kastelána Balcara, který 

tam rád návštěvníkům zpíval. Pak tu vládla 

paní Balcarová a dnes jejich dítě Dagmar, 

provdaná Faměrová. Její děti se zatím 

zabývají, nebo chtějí zabývat, jiným než 

kastelánským řemeslem, které ostatně příliš 

výnosné není.  

Eliptický tvar přináší stále zážitek. 

Procházejíce representačními prostory 

octneme se najednou tam, kde jsme svůj 

batoh zanechali, a tak se tu nedá nic ztratit. 

Při cestě vertikální spíš nalézt. Například 

výstavu ke stodesátému výročí vlaku ze 

Staré Paky. Tady je mnoho zajímavých 

drážních pomůcek, strojů a strojků. 

A najednou? Na výhybce je půlměsíc. 

Přesně takový, jaký je na špičce střechy. Jen 

pootočený. Když se vyleze ještě výš, vlastně 

do střechy, najde tu vytrvalý divák výstavu 

o trampingu v Českém ráji.  

Kastelánka Dája spolu s přáteli všechno 

pečlivě připravila. Malé občerstvení  nebylo 

v hodovní síni, ale dole u vchodu. Podstatné 

je, že nebylo malé. Málo platné, má-li člověk 

hovořit, musí jíst a pít. Mezi důležitými 

lidmi říká se tomu kuloáry a ty bývají často 

důležitější a hlavně zajímavější než akce 

sama. Náš bulvární plátek se těší, že může 

z oslavy přinést něco drbů: 

Debata dostala se až ke kostelu sv. Jiljí 

v Železnici, který byl obohacen v jednom 

okně vitráží sv. Františka. Mírný a dobrotivý 

František je obklopen zvířátky a hlásá do 

kraje své poselství. František je ale 

neschválený. Památkáři mají i svá estetická 

kriteria. A proč právě František? Nu tak se 

přece jmenuje papež, jehož životní postoj se 

ne každému líbí. A je tu kauza, petice. Je tu, 

bohužel, politika. Jak zaznělo v kuloárech, 

ještě to není konec. Uprostřed kostela spadla 

ze stropu omítka. Odborníci zablokovali 

z bezpečnostních důvodů kostelní loď. 

Nastoupí statik, budou se shánět peníze na 

opravu. Věřící se při bohoslužbách musí 

natlačit do presbyteria. Vejde se i šedesát. 

Proč tak se děje? Proč ta havárie? Varování? 

Trest Boží? A za co? Pro koho? 

Povídáme si s panem kastelánem na Kosti. 

Humprecht má přes 30 000 návštěvníků 

ročně, Kost více než sedmdesát.  Trosky asi 

tři Humprechty. Největší úspěch na Kosti má 

právo útrpné – středověká mučírna. Ta 

zaujme všechny věkové kategorie, i žáci či 

studenti tu zbystří pozornost. Při ostatním 

výkladu  často vytahují mobily. 

Zácvikář Miloš Hrma. Pamatujete Ostře 

sledované vlaky? Tak největší ajzboňácký 

fanda v kraji Kamil Brož je mu podobný. Má 

i přesně tu jeho uniformu. Akorát mu tolik 

neodstávají uši jako Václavu Neckářovi. Tak 

Kamil udělal nahoře tu drážní výstavu a umí 

o ní pěkně mluvit. Dozvěděl jsem se, že trať 

Kopidlno – Dolní Bousov je v soukromých 

rukách. Zatím není v provozu. Koupila ji 

firma AŽD a chce tu zkoušet nové 

zabezpečovací technologie s využitím S
á
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satelitních systémů. Kde jsou ty časy, kdy 

v ostrém oblouku okolo Ledkova vláček tak 

krásně skřípal. 

Vida, až ke dráze dostali jsme se v kuloárech 

na Humprechtě. Ale to už je vlastně taky 

historie. Bohužel. 

 

Svátek hudby 
v úterý 21. června v  provedení jičínském 

byl dobrý nápad, zejména svou rozmanitostí. 

Od baroka po současnost, od kytary po zpěv, 

od synagogy po vršek Zebína. Pardon, 

musíme k úterku přidat i datum pondělní, 

protože Turnovské orchestrální sdružení 

hrálo opravdu ve výšce 400 m n. m. při 

západu slunce. 

Rozmanitost v prostoru i v žánru. To je 

hudba. Opravdu hrát se dá všude. Na terase 

Lodžie, kde posluchači v pět ráno při muzice 

pozorují východ slunce až po parkoviště 

naproti Arisu, kde se vlní, jak jsou zvyklí, a 

upíjejí nebeský dar značky Kozel. To 

všechno je hudba, to všechno jsou lidi, kteří 

ji produkují, poslouchají, vnímajíc nejen 

zvuk ale i jeho tvůrce, prostředí, ve kterém 

zní. „Hrálo se dobře, protože dvoreček je 

uzavřený a zvuk se odráží a spojuje,“ řekl 

kytarový mág na dvoře Židovské školy. A 

nad ním na pavlači viselo prádlo. Zdali 

pradlena taky poslouchala? 

Jistě že se nedalo obejít všechny koncerty. 

Ani časově, ale hlavně stylově. Skladba 

Slunovratem pana dirigenta a skladatele 

Martina Hyblera má vysokou dynamiku, od 

piana smyčců, až po forte celého orchestru. 

Jako má proměnlivost náš život. Mazlivou 

francouzštinu šansonů zpíval s kapelou Gars 

den bas v Café-Café pravý Francouz. Chce 

se napsat že hudba nezná hranic, ale to je už 

otřepaná fráze, a tak povíme, jak úžasné 

bylo, jak si hoši předávali nástroje a jak 

klarinetová sóla vyvolala potlesk uvnitř 

písně.  

Máme pěknou kavárnu v Jičíně, která má 

pěknou zahrádku. Jakož i je příjemný 

dvoreček v K dvojce, tedy novém prostoru 

jičínského K-klubu. Je ještě pěknější, když 

pod jeho pavlačemi hraje káčkovská kapela 

Brnkačka. 

Celoměstský multižánrový festival vstoupil 

letos do pátého ročníku. Za finanční 

spoluúčasti města připravilo ho Kulturní 

zařízení města Jičína spolu s Baševi 

a Lodžií. Plakát – letáček vyrobil, jakož i 

některé kapely pozval, lodžiový kastelán 

Jirka Vydra, který asi jediný postřehl, že 

mapka na plakátě má sice čísla, ale není 

uvedeno, co znamenají. Jistě, program se 

rodil do poslední chvíle, improvizace není na 

závadu, někdy přinese i zajímavé konce. 

Ostatně Jičíňáci své město znají. A ze 

Svátku hudby se radovali. 

  

Stínoviště 
Výstavní kout a Klub pro mládež v KVČ má 

další expozici z díla jičínské ZUŠ. Přes roh 

upevněné velké černobílé dílo nazvané podle 

nadpisu. Když vyhlásila ZUŠka pokus 

o překonání českého rekordu v nepřetržité 

hře na klavír (překonali o 5 hodin), dostalo 

výtvarné oddělení úkol pojednat hraní i 

výtvarně. Tak byla na arkádovém nádvoří 

zámku velká plachta. Malovali žáci, mohl se 

přidat i kdokoli. Kreslilo a malovalo se od 

deseti do tří odpoledne, a to tužkou, 

pastelkou, ale i tuší. Volba byla na malířích. 

Dílo v knihovně je důkazem přesahu, ale 

i splynutím múz. 

 

Čtení 
Knihovna Václava Čtvrtka má už za sebou 

požehnané dílo. Jmenuje se Edice Jičínsko 

a od roku 2006 v něm vyšlo 10 knížek. Má 

své autory. Čtyřikrát je ve výčtu Vladimír 

Úlehla, dvakrát Miroslav Bartoň. Skvělá 

edice. Další z mnoha náplní knihovny. Je 

a zůstane mnoho materiálů o jičínské 

literární  
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historii, i historii obecné. Kupříkladu pro 

školy, muzea, archivy, ale i pro jednotlivé 

čtenáře. Poznání, které by jinak odnesl čas 

do zapomnění. 

Většinou jedná se o brožury okolo sta 

stránek, polotvrdé desky, u posledního díla 

slušný náklad - 500 výtisků. Autoři místní, 

nebo blízcí, mnozí ve věku seniorském, 

někteří pokročile seniorském. Nebudu 

rozebírat skutečnost, že pro znalé je to jeden 

z užitečných způsobů, kterak tento 

důchodový věk prožít. Bádat, vzpomínat, 

psát články, pak přijde ta chvíle, kdy se 

objeví myšlenka na knížku. Protože těch 

dvacet, nebo kolik tisíc, zrovna není po ruce, 

je knihovna tou správnou institucí, která 

přece jen tyhle věci umí snadněji obstarat. I 

když samozřejmě s velkým úsilím, často to 

bývá nervák, zejména když hoří termíny. 

Paní ředitelka Jana by mohla vyprávět. 

Však podstatný je důkaz, že to jde. Že 

fňukání o nemožnosti vydat knížku je spíš 

výmluva. Autoři beletrie, kteří v blízkosti 

knihovny literárně vyrostli, jsou dalším 

potvrzením. Dana Beranová, Ilona 

Pluhařová.  Václav Franc, Josef Jindra, 

Pavel Zeman. Ilona si dokonce pořídila 

vlastní nakladatelství. 

 

Jak to viděli v Jičíně, aneb střípky 

vzpomínek na druhou světovou válku a 

osvobození. Jistě, autoři výhradně senioři. 

Standa Hylmar *20, Miroslav Matouš *21, 

Robert Kvaček *32. Ivan Matějka, Vilém 

Hofman, Václav Rybařík ještě ani ne 

osmdesátníci. Ano, cítili potřebu povědět. 

Chcete-li, vypovídat se. Válka zastihla je 

v útlém věku. Zážitky, zejména těch 

mladších, jsou k tomu věku nepatřičné. 

Kruté setkání se životem. S tím, jací 

dovedou být lidé. Ti hodní i ti zlí. 

Výklad historie trochu jinak, méně obvykle, 

na konkrétních příkladech. Jak šlo to s židy. 

Jak kamarádi museli chodit se žlutou 

hvězdou a najednou ani do školy nesměli. 

Co znamenalo totální nasazení. Jak 

nebezpečné bylo nasytit průvody vězňů. Kdo 

byli národní hosté. Co znamenalo – „davaj 

časy“. Víme, že se před okupací u nás 

jezdilo vlevo? 

 

Čtenáři nám píší 
- Zaujal mě Váš postřeh týkající se ženských 

výstřihů a zkušenosti oné nebohé dívky, 

která pro svou práci (barmanky) nebyla 

dostatečně „vybavená“. 

  Mám pocit, že se v posledních pár letech 

dosti značná část (nejen) mužské populace 

domnívá, že žena, která kýženou velikostí 

křivek neoplývá, nemá „právo“ na lásku. 

Jako by nebyla schopná dávat lásku stejně 

jako jiné, „obdařenější“ ženy. To je dosti 

značná diskriminace, nemyslíte si? 

  Bohužel, i v učitelské profesi se s takovými 

„hovádky“ lze setkat. Dnes se tomu již 

směju, jako každé jiné lidské hlouposti. 

Olga  

 

- S Terezou (reakce na článek o 

Velikonocích – č. 6/16 str. 7) samozřejmě 

nesouhlasím. Katolické velikonoce nejsou 

vůbec sebetrýznivé. Jsou obnovením Lásky a 

Radosti v člověku. Tereza možná rozumí 

židovství a ví, že překlady Písma někdy 

zavádějí. No, podle toho co píše křesťanství, 

katolictví asi moc nerozumí. To jest jak by 

se k němu mohla fundovaně vyjádřit.  

Ma  

 
Kousky z deníku 
 
30 05 2016 Rozvážím 

noviny, a i když si zapovídání zapovídám, 

času je málo, novin papírových už je 240, 

tak se stejně někde zapovídám. A tak se 

mimo mou vůli distribuce novin stává 

sondáží života v Jičíně, který je tuze pestrý. 

Kvetou lípy. Prezidentem mé země je stále 

člověk, který užívá drogy (alkohol, kouření). 

U Holína mají posekáno. Nezaprší, studna na 

zahradě je vyschlá. ● Dva kamarády, kteří 

mě suverénně poráželi v orienťáku i na 

lyžích, potkávám na vozíku. Zdravíme se 

s úsměvem, ale mi vzápětí zhořkne, kvůli té 

nespravedlnosti. Čím si já zasloužím, že 

ještě můžu na kole a nejsou pro mne schody 

utrpením? ● Exit (nízkoprahový klub) žádný 

letní tábor pořádat nebude. „Rodiny našich 

dětí prostě na tábor nemají peníze.“ ● A zase 

slyším slova o ruské mafii v Jičíně. Našemu 

člověku stačí, má-li někdo rusky znějící 
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jméno. Zeptám se, jestli mají nějaký důkaz. 

S významným úsměvem krčí rameny. My 

prostě potřebujeme nepřítele. ● V KVČ je 

zajímavá výstavka. Paní učitelka ZUŠ 

Pavlína zadala žákům tvořit fantastická 

vymyšlená zvířata. V duhových barvách. 

Fantazie tvarová i barvová. 

 
31 05 2016 Rozvezeno 

No, ne úplně. Ještě musím do Železnice 

a nějaké dodělávky. Zapomínám. Ale dobrej 

pocit, a tak na jedno. Honorář. Odměna. 

U Kata ve dvoře. 

Krakonoš, zout, bosé nohy na protější židli. 

Tady to není neslušné. Mám noviny, mám 

psaní, ale sedím o civím. Blahej pocit 

z vykonání. Tedy skorovykonání. Tak civění 

smím. Civění si vážím, civění miluju. Ale. 

(Ale to patří k civění) V zorném poli dvě 

holky. Dlouhé vlasy, krátké kalhoty. Jedna 

pivo, druhá dvojku bílého a velkou sklenici 

vody. Takhle si to nastavuje. Šetření není 

neřest. Jsou spíš vážné. Nehihňají se. Asi 

i věcné. Není to o módě, soudím, ani ne 

o klukách. Snažím se odezírat, marně. 

Zajímá mě jejich příběh. Budu si ho muset 

vymyslet.  

Přišla rodina. Rodiče o pivu, holčičce dali 

červenou limonádu. Ta hned na písek 

a k nim se chodí napít. Pak si jdou sednout 

k ní. Na obrubu pískoviště. Usmívají se. On 

sedá si tak, aby se své ženy dotýkal a dceru 

měl blízko. Pohoda. Radost. 

 
06 06 2016 Posekáno 

Vlastně taková blbost. Maličkost. Sousedi 

měli zahradu jedno krásné nízké strniště 

a my se k sekání nějak nedostali. Výčitky. 

Musí se člověk vyhecovat. Začít. Pak 

nastane ten stav, kdy se nesmí přestat. 

Dokončit. Na střídačku.  

Už jen ten blahý pocit mít se s kým střídat. 

Já hrubé, rovné, Há pod stromy a u kytek. 

Jemnosti. A je posekáno. A je kafe. Od něj 

pohled na nižší strniště, než mají sousedi. 

I horolezci, když přelezou kritický úsek, ten 

výraz používají. Řeknou – Je posekáno. 

I když na vrchol ještě kousek zbývá. Ale 

nejtěžší za sebou. 

Pak ale přijde další skála. Zahrada zaroste za 

čtrnáct dní, když zaprší, tak dřív. Trvalá 

makačka. Jmenuje se život. Až nebudem 

sekat, budeme umřelí. 

 
08 06 2016 Tvář za sklem dnes 

Bývalá věznice jičínská je už dlouhá léta za 

ubytovnu. Myslím, že ubytovnu gastarbajtrů. 

Přijeli vydělat pro rodinu na Ukrajině nebo 

jinde. Asi tu bydlí i lidé trochu 

nepřizpůsobiví. Jako setkával se tu kdysi 

kriminál s ostatním světem, dnes tedy 

bydlení s hospodou.  

Sedí na okně, vlevo pozoruje zahrádku 

U Kata, pravým okem možná televizi uvnitř. 

Krakonoš je za dvacku, televize zadara, je 

v ceně ubytování. Zná se, doleva nesmí. 

Rozjel by se, půldenní výdělek vzal by dole 

U Kata za své, možná i denní. Co si 

vypočítal, že bude měsíčně domů posílat, by 

nedodržel… 

Námět pro příběh. Dost reálný. Jak má doma 

pěknou ženu a trápí se myšlenkami, že má 

nebezpečného souseda, který šilhá. Po ní. 

Nebo jak má dluh, který až splatí, může 

přejít celou vesnici, aby požádal o ruku…  

Všechno je možné.  

A my si pijeme, přežíráme se, někteří 

souložíme až nezřízeně a při tom fňukáme, 

jak se máme špatně.    

 
14 06 2016 Mají Lidovky  
dobrou kulturní rubriku. Rád si čtu 

o knížkách i jejich autorech. Vždycky 

hledám životopis a hlavně si prohlížím 

fotky. Ano, u holek víc, ale i u mužských. 

Oči. Rty. Snažím se z nich přečíst člověka. 

Pak si to srovnávám s realitou, kterou o nich 

vyčtu. Vygoogluju. Poví mi Wiki. Nejen 

zajímavá hra. I námět pro další moje psaní. 

Dost důležité je pro mě, jestli jsou to 

introverti/tky. Introvertní holky zajímají mě 

nejvíc. Ostatně soudím, že zejména TKY 

mají bohatší vnitřní svět. Svůj svět. A ten mě 

zajímá nejvíc. Hledám ho v článku o nich, 

i jinde. 

Setkat se s nimi. Anonymně. Oni neví, že se 

o ně zajímám. Ale já si je tiše studuji. Tenhle 

jev má i druhou kapitolu. Týká se těch, kteří 

už nejsou. V rámci větvení narazil jsem u 

Wiky na malíře Jindřicha Pruchu. 

Slavíčkovský malíř. Obraz Ptáčnice. Umřel 

za první války v Polsku. Tam je někde ve 
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společném hrobě. Tak jsem za ním jel do 

Železných Hor. Našel jeho dům. Kopec jako 

hrom. Pak úžasný výhled. Koukal po 

stromech, kde rostou ty ptáčnice.  

Trochu jsem se od pohledu do očí dostal 

někam jinam. Sešel z cesty, pardon. Zase ty 

souvislosti a propletence.  

 
15 06 2016 Naplít na brousek 

Přišel čas broušení nožů, už jsem se na tu 

tupost nemohl dívat. Karborundum brousek 

je osvědčená značka. Pamatuju ji od dětství, 

to brousíval děda. Teď pliju na brousek já. 

Plivnu, rozetřu a krouživým pohybem 

pracuji na jedné, pak na druhé straně. 

Upamatuji se při tom na staré české úsloví, 

kde se slova naplít na brousek vyskytují. 

Žena okolo jdoucí předvedla dávivý reflex. 

Přidala slovní ponaučení, to ona umí. 

Ostatně patrně všechny ženy mají sklony 

kazatele. Uražen došel jsem si pro nádobu 

s vodou, nůž namáčel, ale spokojen nebyl. 

Vnitřně jsem cítil, že slova z nadpisu mají 

své opodstatnění. Nůž po brousku 

namočeném vodou nepěkně skřípal. 

Pak jsem nože omyl, utřel, celý svazek 

odevzdal ženě k uložení. Zanedlouho přišla 

s rozříznutým prstem. Příčinou byl ten nůž, 

který při broušení skřípal. Zkušeným 

manželům nemusím vysvětlovat, koho žena 

z úrazu obvinila. Já nepravil na to nic, jen 

vnitřně začal si vážit moudrosti předků 

o plití na brousek. 

 
16 06 2016 Přišel čas 

vyvázat rajčata. Rostou rychleji, než si 

můžeme přát. Zaštipovat neumím. Jak jsem 

šmodrchal červenou bavlnku, najednou mi 

přišla na mysl otázka, jestli bych se měl 

zaštipování naučit. Otázka se rozvinula. Byla 

o tom, jak může být, že na zaštipování 

zůstaneme tu jednou jen jeden. S tím se musí 

počítat vždycky, v našem věku víc.  

Žena vedle tiše plela, já po ni pokukoval, ale 

aby mi řekla, jak se zaštipuje, kterou 

větvičku uštípnout, jsem ji nepožádal. 

Zeptala by se asi, proč to chci najednou 

vědět.  

Zamotal jsem se do červené bavlnky, ale 

hlavně do otázek. Vzpomněl si při tom na 

podobenství, pomocí kterého Ježíš učil. Tam 

byla otázka, jak důkladný udělat plot, když 

se ví, kdy člověk umře. A jak to potom, to 

pravidlo, že to člověk smí vědět, zrušili. 

Takže jsem se rozmotal z bavlnky, žena 

doplela, šli jsme si udělat čaj a při tom 

koukali, jak máme rajčata v pořádku. 

Uvidíme. 

 
21 06 2016 Kouzlo první věty 

Nevím, komu poděkovat. Nevím, jestli 

existuje nějaký patron právě probuzených 

novinářů. Vlastně novinářů vůbec. Nebo 

ještě lépe bůh autorů. Na známém pomezí 

snu a skutečnosti občas přijde mi věta. Ona 

pověstná první věta, po které už není 

problém napsat článek. Teď už vím, že on se 

napíše sám, díky patronovi, kterého hledám. 

Má okolo 30 řádků velikost písma 14. Prostě 

přibližně normostrana. Ostatně soudím, že to 

je ideální formát povědět (napsat) to 

podstatné. Když míň, tak určitě bude něco 

chybět, když víc, jde o zbytečnou ukecanost. 

Pak je ovšem potřeba rychle vstát, zejména 

nám, kteří máme špatnou, nebo vůbec 

žádnou paměť. Nastartovat Compaq a modlit 

se, aby chytnul. Pozor, zuby nečistit. To 

zdržuje, tady začíná zapomenutí.   

Mám ho. Jmenuje se sv. František Saleský, 

žil na přelomu 16. a 17. století. Má svátek 

24. ledna. Sám papež Pius XI prohlásil ho 

patronem mediálních pracovníků. Dík Wiki.  

 
22 06 2016 Názor z ulice 

Ten pocit, to nutkání oslovit a ptát se, snad 

roste věkem. Nepominula touha vjet dobře 

stavěné dívce do vlasů, má-li dlouhé. Zatím 

odolávám. Ale zeptat se člověka, o kterém 

vím, že by mohl vědět odpověď na otázky 

politické, ta mě přemohla právě dnes. Otázka 

byla prostá: „Je Šlachta slušný člověk?“ 

Nastalo to nejméně vhodně, v Penny 

marketu. Já už nákup v košíku, řádně 

zaplacený, on právě prošel závorami, které 

propouštějí jen jedním směrem. Chytil se. 

Otočil, vrátil. Začal zeširoka, že sice nemá 

rád Chovance, že je zrádce (Pamatujete? Po 

volbách v Lánech?), ale dobře, že reformu 

policie podepsal. Pikantní bylo, že závora 

zavírala, otvírala, jak byla její funkce, tázaný 

byl jí trefován do stehna, policejní osvěty se 

nevzdal, na otázky odpovídal. Na závěr 



8 

 

dodal, že plukovník Šlachta je příliš vysoko. 

Na čase je odejít. A s ním i ti lumpové 

z Olomouce. 

Politika v praxi. Bez příkras. Interwiev mezi 

závorami. To smím? 

 
23 06 2016 Kvákat o nepodstatném 

s někým, kdo je nepodstatný a nezajímá mě, 

tak to tedy nemusím. Asi 80 procent řečí na 

světě je zbytečných. U politiků ještě víc. Tak 

proč chodím do hospody? 

Pro pozorování. Někdy tam bývá i klid. 

Někdy je pěkná šenkýřka, pardon barmanka. 

Nebo zajímaví lidi u vedlejšího stolu. 

Často tu čtu (teď se mi vybavila Hrabalova 

povídka o čtenářovi). Dokonce si myslím, že 

čtené dostává v hospodských podmínkách 

i jiný, někdy dokonce vyšší smysl. Že 

dokonce přichází mi Myšlenka. (Zase si 

fandíš, vole). Ale, pravda, někdy si píšu na 

okraj novin poznámky, tam je přece spousta 

místa. Ty můžou i přejít do článku, jako 

třeba teď.  

Civím. V hospodě se civí nejlíp. Někdy si 

hříšně namlouvám, že i líp než v přírodě. 

Civění je téma na fejeton, to jindy. Třeba 

o tom, jak civění někdy přechází v Myšlenku 

a Myšlenka v Tvorbu, třeba písemnou. Teď 

jen, že civění je nejrelaxovatější činnost. 

Píšu. Naši předkové tak prý často činívali. 

Prý v 19. století.  V kavárnách vydrželi 

u jednoho kafe, na víc neměli. A doma 

ušetřili na topení, v kavárnách bylo teplo 

v ceně kafe. A byli trpěni. Pan vrchní se pak 

vytahoval, že u něj pili kafe klasikové. 

Tak já mám doma teplo, někdy i vlídno 

a dost jídla. Přesto toužím psát v hospodě. 

Dokonce koupil jsem si kvůli tomu tablet, 

rukou už psát neumím. Když něco delšího 

propiskou napíšu, tak to pak nepřečtu. Ale 

jednou napsal jsem tam recenzi a Jaromír mi 

pak poděkoval. Tak tohle je můj sen, takhle 

psát. Není drahý, Krakonoš je levné pivo.   

 

 

KaNiHu 
 
- Jak se ta ženskost projevuje i u těch 
malých holek. Všechny ty stavy lunární, 
i jiné, typicky ženské. Na Ninu 

přicházela depka. To má tendenci odejít 
stranou, třeba do koupelny, a tam si tiše 
smutnit: Kravičko, kravičko/přišla jsem si 
pro mlíčko/přišla jsem si poplakat/nikdo 
mě tu nemá rád. 
Navrhuju autoportrét, aby měla činnost. 
Vysvětluju, dožaduje se zrcadla. 
Nakonec se spokojila i s malým 
stojánkovým zrcátkem.  
Jsem kurátor. Vedeme „umělecké“ řeči. 
„Oči, ještě oči. Ty nevidíš, že máš oči?“ 
Posune si zrcátko a řekne. „A jo“. 
Monalíza ve čtyřech letech. Sponku 
vyndáme z vlasů a obtáhneme. Teď 
nejdůležitější. Nudli. Hledá žlutou, to ví, 
že nudle je žlutá. Žlutá není ořezaná, 
dohadujeme se u ořezávátka. Kroutí jím 
na druhou stranu a vzteká se, že 
neořezává. Nakonec spojenými silami 
ořezáváme. Nudli maluje sama. 
Pořádnou. Taky má pořádnou rýmu. 
Obraz Nina s nudlí koluje úspěšně 
v rodině. 
- Chvilku je tak nechat samotné. Stáli 
u krabičky s kapesníky, vyndávali, 
smrkli, zahodili. Někdy jen jakoby smrkli. 
Hromádka u jejich nohou rostla. Vlítnul 
jsem na ně. Řekli, že si hrajou na 
televizi, tam to prý viděli. Volové. 
Vlastně vůl je televize.  
- Hřiště milují. Zvláště je-li pro ně nové. 
To musí vyzkoušet všechny prolézačky 
a houpačky a veškeré lezení. Ručkování 
Nině nejde, ale by tak ráda. Zkouší to 
znovu, ale opět využije moji záchranu. 
Vidím, jak jí to vadí. Ctižádost. Dobrá, 
pokud nepřekročí mez. 
Hubertovi stačí, když projede skluzavku 
a pak kouká z okýnka domečku. Mává 
nám a říká, že to je jeho okno. My se 
rádi na něj díváme, jak kouká z okna.  
Odmítá hřiště opustit, baví ho. Musíme 
použít násilí. Chytli jsme ho na auta na 
ulici. Vybírá si velké. Nina to má jasné, 
chce červené, na značce ani kubatuře ji 
nezáleží. Jdeme po ulici, dobře se 
dýchá, protože je po dešti. Až bude Nina 
jednou jezdit ve svém opravdovském 
červeném autě, už to neuvidím. Škoda. 
Určitě v něm bude vypadat moc pěkně.    


