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Robexit nebude 
Jak ubezpečila jičínská radnice, referendum 

o odtržení Robous od mateřského Jičína 

nebude. Obec dobrého fotbalu nechce 

následovat zemi, která s tím fotbalem zas tak 

dobře na tom není. Však nejde o fotbal. 

Možná kdyby v některých britských místech 

zařídil premiér Cameron kanalizaci jako 

Jičín v Robousích, nemusela celá Evropa 

dnes brexit řešit. A on se nemusel stěhovat 

z Downing Street 10.   

 

 
Malíři nejen malující 
Malíři potřebují občas do volné krajiny, i 

když jsou to vyhraněně portrétisté. Někdy je 

dobré, když jsou tam pohromadě. A vůbec 

nejlepší, když si pak večer otevřou láhev. 

Tyhle pravdy zná Spolek podkrkonošských 

výtvarníků, a proto už podesáté pořádá 

v Červené Třemešné Plenér, kde se tohle 

všechno koná. Letos tomu tak bylo poslední 

víkend v červnu. A aby spolek  mohl ještě 

sehrát divadlo, tak si víkend prodloužil. 

Je tam v Třemešné pod kostelem sv. Jakuba 

chalupa obložená květy a jinou zeleninou, 

takže prostor ideální. Aby to malířky, těch 

bylo víc, a malířové neměli lehké, tak v té 

době ještě rostly houby a hvozdy byly plné 

borůvek. Svodů mnoho. Naštěstí zrovna 

v sobotu byla místní hospoda zavřená. Tak 

se hrálo divadlo. Provázanost múzických 

žánrů byla tím završena.  

Kus ve stylu někdejších potulných divadel 

sepsal mistr malířský Břéťa Kužel. 

Troufalost dovedla ho k tomu, že hru nejen 

režíroval, ale i sehrál tu roli italského génia,  

 

tuším jmenoval se Leonardo. Ani to mu 

nestačilo, ještě jednotlivé postavy na jeviště 

uváděl, aby nebyli diváci na pochybách. Děj 

byl poněkud komplikovaný s četnými 

zápletkami, zdá se, že i některým malířkám 

na tělo psaný. Jak bývalo v klasických 

dramatech, některé mužské role hrály ženy a 

naopak. Ale svou divadelní partnerku vybral 

si pan Kužel pravou a to vnadnou. Typ 

Lolobridžida. 

Pan režisér vnesl do inscenace nové prvky, 

očekává se, že teprve napřesrok ty dorazí na 

Jiráskův Hronov. Kupříkladu neváhal 

přerušit děj slovy, spíš výkřikem: „Vrať se 

vole! Jak můžeš utíkat ze scény a držet se za 

prdel, když jsem ještě nevystřelil.“ 

Neutuchající potlesk při četných 

děkovačkách přerušil vyznáním: „Vidíte, 

Národní to připravovalo měsíc a my to 

zmákli na jednu zkoušku. 

Ale jistě, díla tu vytvořená, či dotvořená byla 

pak vystavena v přilehlé garáži. 

V mozaikové instalaci a stejně se nevešla. 

Přehršel žánrů i technik. Však převládaly 

motivy krajinné, nechyběla zátiší. 

Květinová, ale i zátiší s minimaxem. To bylo 

vytvořeno pro případ požární kontroly.  

Vrcholem sobotního odpoledne bylo, když 

mistr Kužel byl dvěma malířkami požádán, 

zda by neseděl modelem. Seděl. Však velmi 

neklidně, umělkyním stále do práce 

zasahovat, obracel kresbu k sobě a ukazoval, 

jak mají pracovat. Ano, na obou portrétech 

byl si podobný. Na každém jinak. 

 

Kabala 
Když si to slovo vygoogluju, přečtu pečlivě, 

stejně moc nezmoudřím. Židovská mystika? 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí http://prochor.unas.cz 1. srpen  2016   č. 8  /  16 
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To je příliš zjednodušené. Tak výtvarně: V 

sobotu 2. července pozvalo Baševi do 

Židovské školy paní malířku Zuzanu 

Kadlecovou a ta přivezla cyklus pláten takto 

nazvaný. Komentář k nim měla Terezka 

Dubinová, která má hebraistiku 

vystudovanou. 

"Kabala je hluboké, téměř nekonečné moře." 

A obdivovala moudrost rabínů z doby před 

2000 lety. Pak všichni udělali hlouček, 

Terezka ho vodila od obrazu k obrazu a 

vysvětlovala.  Protože každý z obrazů byl 

namalován na určité téma. Namalován a 

popsán. Celou modlitbou, nebo jen moudrem 

jednovětým. Kabalisté znali už tenkrát to, na 

co přišla věda až dnes. Rozuměli astrologii. 

Člověk je planetami předurčen a nic se s tím 

nedá dělat.  Ve všem je hluboká symbolika. 

Hvězda Davidova se skládá ze dvou 

trojúhelníků. Trojúhelníky jsou mužský a 

ženský symbol. 

Židovský svět je plný symbolů. Jedině 

judaismus je spojený se Zemí. Za bohem je 

další svět. Člověk může ovlivňovat Boha a 

naopak. Jednotlivá náboženství jsou okna, za 

nimi se sejdeme. Zrcadlo je symbol 

sebepoznání. Golem. Může člověk stvořit 

člověka? Je potřeba ho oživit. Šém. 

Pamatujeme film s Werichem. Atd. 

To byl jeden pohled na obrazy. Je i druhý 

možný. Nepachtit se za Kabalou. Jen se 

zaměřit na výtvarné dílo. Paní Zuzana umí. 

Ne, žádný polopatismus. Ani břízky, ani 

jeleni. Tvarů není mnoho a nejsou učesané. 

Jakoby nedotažené. Jen si domýšlej, diváku. 

Barvy ti pomůžou. I obyčejné písmo je 

výtvarné dílo. Vyber si, stačí část. Podivný 

pocit pěkna, moudra, poklidu. Často i málo 

má svůj smysl.  

„Neumím tohle mluvení,“ řekla paní Zuzana 

a s potěšením přenechala ho Terezce. A ona 

sama? Spíš nenápadná. Štíhlá, úsměvná. 

Přijela s velkou rodinou. Mávla rukou do 

sálu. „Ty dlouhonohé dívky jsou dcery.“ Ale 

když dojde na malování, na techniku, chytí 

se. „Když se to rozmydlí, je to expresivní.“ 

Pak přiznala, že toho o kabale musela hodně 

nastudovat, aby dílo bylo takové, jaké 

přivezla do Jičína. 

Každý může poznávat do konce července 

v Židovské 100 v Jičíně. 

Jeden den na Sobotce 
a ještě ne celý, protože právě první den 

letošní, tedy šedesáté, byl náležitě nabitý, 

některé pořady se překrývaly. Kdo si chtěl 

dát oběd, zákonitě něco nestihl a kdo si dal 

ještě pivo, tak to nebyl moc kulturní člověk, 

ale zase je pivo nebeský dar. 

Už začátek ve Spořitelně moc se nepovedl. 

Šrámkova busta dívala se z okna, místo aby 

kynula divákům a umělci z Prahy nejeli a 

nejeli.  Tak to za ně museli vzít studenti a ti 

si dělali z klasika šoufky. Ale jen trochu a 

nakonec ho otočili k divákům a tu známou 

písničku o zámku zpívali všichni a ve stoje. 

Váhu mezi tím, co je sranda a kdy končí, ať 

si udělá každý sám.  Akorát nevím, jestli ta 

kytice lučních květů je pravá, nebo se ta 

umělá používá každý rok stejná. Je pořád 

pěkná, jako ŠS. 

Ještě o pamětnících. Nakonec vyvolali pana 

Aleše Fetrse a ten vzpomínal. Taky na 

Šrámkův pohřeb v dvaapadesátém. Taky se 

rozdával Splav, k téhle příležitosti vydaný. 

Zadara. Když si pro ten výtisk šel pan básník 

Josef Jindra, tak tu báseň recitoval. Zpaměti. 

Je mu asi dvaaosmdesát. A veršům pořád 

rozumí. I ženským. 

To už v divadle běžel BarCamp, letos na 

téma Inkluze. I to je Sobotka. Vedle lyriky 

ožehavé téma současné. Kluci i dívky, 

kantoři i studenti někteří bosí poslouchali, 

psali si do svých notbuků a ptali se. Takže 

dopolední část se podle programu dost 

protáhla. 

V obědním čase se pedagog a organizátor 

BarCampu rozhovořil, že tahle 

minikonference už děje se tu čtvrtým rokem 

a úspěšně. I odpoledne napočítali jsme 63 

účastníků. Pěkný pohled, jak se dělá věda 

bez kravat, bez předvádění se, ale tím 

účinněji. 

V Šolcově statku konala se vernisáž 

Jaroslava Šámala, letos tuším čtvrtá. 

Příjemné pastely krajinářské. Už tu letos 

jedny pastely byly. Je to svérázná technika. 

Určité nálady snad pastelka vyjádří nejlíp. 

Nebo je to podle založení člověka - malíře? 

Hledám pro ni vhodné slovo.  Nestačí jedno. 

Ale soudím, že sem patří "jemnost".   

Hospodář na Šolcově statku, ale i galerista, 

říká to, co se na vernisážích říká. Pak taky 
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 o tom, a to je jeho obsedantní téma, jak se 

rozešel se Spolkem přátel Šolcova statku. 

Prý se oni obávají, že bude pěstovat kýč. I 

tohle je Sobotka, i tohle jsou kulturní vztahy, 

nejen v Sobotce. Že se lidé, kteří oba dělají 

dobré věci všelijak, jak to povědět..., až 

nenávidí. 

Pak pozval pan Hospodář všechny k 

odhalení. To je tradice. Na statku je 

Kavanův Budha, Básník, pak ještě Sbratření. 

A teď čeká, do prostěradla zabalen další 

objekt - překvapení. Všichni okolo, 

Hospodář dramatickou přípravu, plachta letí 

nahoru... Trpaslík. V životní velikosti. 

Nádherně pomalovanej. 

Poetické odpoledne na soboteckých 

prostranstvích už dávno ne. Přesunuto na 

zahradu Šrámkova domu, kde nabito. Lada 

se svou skupinou (Studio  Šrámkova domu) 

a Medvídek Pú. Podezřele stejní studenti 

jako na zahájení. Stejně dobří. Jednouché 

rekvizity, hlavně pletené čepice. Zase nabízí 

se slovo jemné. Samozřejmě  poetické. Lada 

umí. 

Je asi půl čtvrté. Program pokračuje a bude 

až do noci. Vnímací kapacita došla. Domů 

jede se dobře. Vítr fouká do zad. Kopec jen 

jeden.  

 

Je to ještě sport? 
Skoro dvě stovky bláznů jezdí po Francii na 

kolách. Někdy ujedou až 240 kilometrů za 

den. Třeba až do výšky 2000 metrů. Proč to 

dělají? Protože jsou závodníci. Protože třeba 

takový Peter Sagan má pro příští rok prý 

slíbeno 6 milionů eur? Od firmy. Tady se 

říká stáj.  Za měsíc? Za rok? Nebo za přestup 

jednorázově? Za rok. To je 0,44 milionů 

denně. 

Kreuziger, co tam taky jezdí na kole, 

v úvodních etapách nesměl v pelotonu 

dopředu, protože byl domestik (= nosič 

vody). Jeho stáj platila, aby se staral o lídra. 

A vytáhl ho k dobrému umístění.  

Nepíšu to proto, abych srovnával, kolik si 

vydělá dělník v AGS. Chci připomenout, kde 

jsou hodnoty naší společnosti. Pak se stane, 

že Tomášovi Berdychovi a Karolíně 

Plíškové odhlasuje Český olympijský výbor 

čest reprezentovat svou vlast na sportovním 

svátku zvaném olympiáda a oni se nechají 

odhlasovat a vzápětí odmítnou. Prý kvůli 

viru zika. Jistě, že o tomhle nebezpečí dříve 

věděli. Ale – za olympiádu nejsou finanční 

odměny, ani body do tenisového žebříčku. 

Přitom tady byla určitá šance na dobré 

umístění. Na dobrou reprezentaci a 

proslavení své vlasti. Štěpánek, Berdychův 

parťák v deblu odmítl tohle rozhodnutí 

komentovat. Už spolu ledacos vyhráli, v Riu 

nebyli bez šancí.  

A co pánové, kteří tohle všechno řídí? Šéf 

Českého olympijského výboru prohlásí, že 

antidopingová agentura by se měla víc 

kontrolovat. Taky řešení, že? Asi nejlépe 

agenturu zrušit, že? Pak pan předseda ve 

velké části článku fňuká, že bez peněz to ve 

sportu nejde. Aniž by nastínil myšlenku 

řešení. Má příznačné jméno. Jmenuje se Jiří 

Kejval. 

Vybavilo se mi, jak jsme s Honzou Langrem 

dobíhali od poslední kontroly do cíle, bylo to 

možná někde v Babí, bylo to nejspíš tak před 

třiceti léty. Sípavě povídám: „Ty vole, já už 

vůbec nemůžu.“ „Já taky ne, ale tebe před 

sebe nepustím.“ Potěšil mě Honza. Ale to 

byl obyčejný krajský žebříček, říkám někdy 

před třiceti léty, možná čtyřiceti. 

Naše noviny dneska píšou, že na olympiádě 

bude zdarma k dispozici 450 000 kondomů. 

Taky: „Mise o evropské miliony začíná.“ To 

není článek o rozpočtu EU. To je článek o 

nějakých fotbalových pohárech. 

 

Tiskovka 18 07 
Takové věci běžného života obce. Vybočuje: 

Za 18,5 milionů kupuje město od Sokola 

Masarykovo divadlo. Tj. divadelní část 

budovy, kotelnu, zázemí. Bude uhrazeno 

v osmi splátkách po 2,5 milionech. Vida, jde 

to. Vzpomínám, jak kdysejší vedení obce se 

nebylo schopno se Sokoly dohodnout. ● Na 

Cenu města Jičína navrženi Jiří Liška a 

Miloš Šejn. A zůstávají 4 občané z minulých 

návrhů. Uvažuje se změnit pravidla, ty 

minulé návrhy v dalším ročníku 

neuplatňovat. Ale musí být změna 

schválena. „Právo se vyvíjí,“ poznamenává 

k tomu pan starosta. ● Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže udělil městu pokutu 

50 000 za správní delikt ve vybavení areálu 

Apropa v Soudné. Jedná se o formální chyby 
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v zadávacích podmínkách. Úředníci musí 

úřadovat, k čemu by tady byli, že? Město 

k tomu vypracovalo rozklad. Pan starosta 

soudí, že pokuta není vzhledem k nákladům 

příliš vysoká. 

V kuloárech byla řeč o detektivce  „Deset 

malých černoušků“, kterou hraje Závěsné 

divadlo na Bráně. Jedna z hereček, Eliška, 

čeká mimčo a reprízy jsou tak naplánované, 

aby se to stihlo. Představení jsou beznadějně 

vyprodána, další hrát nelze. Leda v jičínské 

porodnici.   

 

Čtení 
Biomanželka.  

Proč jsem si v KVČ vystál na ni frontu (= 

záznam a čekání)? Jednak jsem slyšel číst 

kapitolu o hodině u psychoterapeutky za 500 

korun přímo z Mistrových úst při autorském 

čtení a zajímalo mě, jestli ta paní doktorka 

byla hezká. A taky jsem se zabýval 

myšlenkou, že Viewegh po aortě je jiný. 

Nevím. Obávám se, že zůstal na 2-.  

A proč jsem vydržel až do konce? Chtěl 

jsem vědět, jestli Mistr přeřízne sestru své 

manželky, se kterou se celou knihu 

špičkovali. Což samozřejmě teď 

neprozradím. Jedno je jasné, na Literu tohle 

není. Umí autor překročit svůj stín? Nicméně 

stále nechává na poli české literatury svou 

brázdu. 

Proč dvojka a ještě s mínusem? Knížka 

spočívá ve věčném hádání a dohadování. Se 

švagrovou, sám se sebou. Dohadování 

trochu blázna, který se domnívá, že se 

uzdravuje. A kdo ví, jestli o to vůbec stojí. 

To dohadování je samozřejmě plné 

duchaplností. Ale, bohužel, málo 

originálních. Citování kolegy Plzáka 

(Zatloukat, zatloukat, zatloukat) je už tak 

profláknuté, že by Michal už měl vymyslet 

něco novějšího. Líbí: „Pij a mlč,“ jako výzva 

pro ženu ve společnosti. 

Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno 

Četba na pokračování na Vltavě. První 

klasický román americké literatury. 

Hawthorne se narodil 1804. Netroufám si ani 

slovo hodnocení. Jen uvádím pro srovnání. 

Jak se taky píše, tedy psalo. A jak široký je 

fenomén zvaný literatura. Přes dva chleby a 

ještě snivé civění popisuje autor drobnou 

událost (beru si Vltavu k večeři). Kterou by 

moderní autor řekl jednou větou. Čtenářovo 

napětí je při tom velké. Čeká kdy se co 

stane. Kdy přijde jedna z point. Čtení běží, 

čtenář, či posluchač civí. Možná trochu si 

občas „odskočí“ (ujedou mu myšlenky 

jinam). Ale to odskočení zdá se mi pozitivní. 

Třeba si představuje domek na kraji města, 

kde hrdinka (musí být pěkná), vyšívá pro 

měšťanosty. Ano, pro ty, kteří ji odsoudili za 

cizoložství, ale její výšivky berou a ještě se 

jimi na tehdejších mejdanech chlubí.  

Tahle literatura nahrává tomu, že založím 

prst mezi stránky a „doplňuju“ si přečtené, 

slyšené. Takže čtenář specialista? 

Fajnšmekr? Nebo beru vše? Střídám žánry? 

Ale v tom je naše svoboda. Není to úžasné?  

 

Výročka PDZ 

Přišla ve čtvercové obálce 16 x 16 

z přírodního papíru. Rozkládám velkou 

plachtu graficky pěkně vyvedenou. Žádné 

zbytečné řeči, věcnost. V Jičíně rozpočet 3,4 

milionů. Z toho vlastní tržby 2,5. Město 

přidává 0,2. 59 procent klientů jsou 

schizofrenici, 17 procent afektivní poruchy. 

Třetina klientů přichází sama. V jičínském 

okrese využívá služeb PDZ 108 klientů. 

Více pdz-jc@pdz.cz.  

 

Výročka MC Kapička 

Až pedanticky propracované. Rozsáhlé. Kde 

na to ty maminky berou čas? Pečlivý výčet 

akcí od přednášek až po výlety. Všude počet 

účastníků, kdo akci připravil. Kapička 

obohacuje češtinu o krásná nová slova.  
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Zvykáček, Tancovánky, Hrnčení, 

Čarohrátky. Rozsah konání udivuje. Od 

Montessori po trampský potlach. Líbí fotky. 

I to, že jsou černobílé.  

(kapicka.jicin@gmail.com) 

Vladimír Nabokov: Ada aneb Žár 

Promiňte mistře, ne. Neumím se začíst. Ani 

povinných třicet stránek. Odkládám. 

Neumím vstřebat věty na půl stránek, 

mnohé, vlastně většina informací, zdá se mi 

zbytečná. Nechci složité propletence vztahů. 

Nechci takového Nabokova. To není kritika. 

Lépe – není to kritika autora. Kritizuji 

čtenáře = sebe.  

Ada je jiná, než Lolita. Erotika je tu 

propracovaná do větší rafinovanosti, 

složitosti, tím do menší sdělnosti. Lolita 

vyšla v roce 1955, Adu dopsal 1969. 

Sedmdesátiletý. Vypracoval se?  

Oceňuji 36 stran vysvětlivek a poznámek, 

jakož i uvedení do románu a vlastně též 

vysvětlivky Kamily Chlupáčové. Píše: 

„Rozpoznání narážek, parafrází, šifer ne 

každému působí radost…“ Nejsem Každý. 

Ale jsem tuze rád, že mi Kamila knížku 

vysvětlila. Knížka tohle potřebuje. I když 

nevím, zda číst na začátku, nebo až po 

přečtení knihy. Kde jsou časy, kdy tyhle 

vysvětlivky bývaly v mnoha knihách. Kdy si 

čtenář kromě románu přečetl mnoho 

poučného. Výrazy, cizí slova, ukotvení 

románu v čase a souvislostech. Dnes se 

předpokládá, že čtenář je znalý, poučený, 

chytrý a další poučení nepotřebuje? Ale 

houby. Soudím, že nakladatelovi se do toho 

nechce. Je to pracné, knihu to prodraží. 

 

Čtenáři nám píší 
- jen vás chci poprosit, nezveřejňujte fotku, 

kde mi prosvítá podprsenka - to je PR, o 

které nestojíme ☺ X (1) 

- všimla jsem si ve Vašich novinkách, že jste 

použil citát od pana Boualema Sansala - 

shodou okolností jsem právě dočetla jeho 

knížku Němcova vesnice (aneb Deník bratrů 

Schillerových); a dnes ji vracím zpět do 

knihovny. Taktéž útlou knížku Noc od pana 

Elie Wiesela.   Ač jsem si prvně zmíněnou 

knihu vypůjčila na celé prázdniny, "zhltla" 

jsem ji za čtyři dny; druhou jsem přečetla 

včera. Olga (2) 

- doufám, že tento článek nebude nikde 

otištěn, pochopil jste z našeho setkání velice 

málo a píšete o okrajových věcech ! a 

nezlobte se, ale BLBÉ a navíc s chybami. 

Kolegové jsou pobouřeni. Až se tohle dozví 

organizátor, nebude naše setkání 

organizovat. Eva Šinkmanová (3) 

-  podle mého názoru tam je navíc ta cena za 

modelku. Je to údaj používaný v obchodním 

styku příslušných pořádajících agentur a 

myslím, že to není údaj ke zveřejnění. A 

neměla by se navádět děvčata k takto 

snadným výdělkům z důvodů morálních a 

ani na kvalitě článku by to nemělo nic 

změnit. J. Viták (4) 
Pozn. redakce: ne všechny citované články 

vyšly v Prochorovinách. Na článek o 

Plenéru (3) dostala redakce i příznivé ohlasy 

a proto ho zveřejňuje. Kolik stojí modelka 

(4) jsme škrtli. Někteří čtenáři (vím kteří, ale 

neuvedu) by mohli spekulovat o různém 

způsobu využívání modelek.    

 

Kousky z deníku 

25 06 2016 Na plenér 

Napravo (na stranu polední, tedy na jih) je 

Chlum, nalevo žírné lány. Od Chotče přes 

Mlázovice až po Červenou Třemešnou jede 

se dobře, kamiony se sem moc nevejdou, co 

by tady taky dělaly. Na rynku v Mlázovicích 

mají kofolu točenou, dobře vychlazenou. 

Sedím si na schodech, užívám chládku, 

mapuju, civím. Pohoda. Pak vyrážím 

Nádražní ulicí. Vejtahové. Mají tu Nádražní 

ulici, ale nádraží žádné, ani koleje. 

Ve Lhotě hejtmana Šárovce už koleje jsou. I 

nádražíčko. Vedle důležitého rozcestníku na 

Bělohrad jsou tu dva ještě důležitější. 

Moskva 1700 a Brusel 1010. V kilometrech. 

Vyber si, občane, kam se vydáš. Hlavně si 

nenech radit od toho pána, co mu chybějí 

trenýrky. Červené. Prý už jsou rozstříhané a 

někteří papaláši dostávají poštou každý svůj 

proužek. I soudcové. 

Vedro nepolevuje, ale na téhle silnici se dá 

snést. Správná silnice - žádné auto, tak by 

mělo být. Jen kola a při tom ne ta bláznivá, 

co mají kolisti pomalované dresy, ani nevědí 

čím. A pěkná jména. Lukavec, Tetín, Černín, 

Dobeš. V Lukavci krásné koupaliště. Říkají 

mu požární nádrž, obec se stará, čistota, 

mailto:kapicka.jicin@gmail.com
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pohoda, vše zadara. Jedna maminka pořád 

přeplavává tam a zpátky, holčička si hraje s 

míčem. Maminka má pěknej nos - takovou 

skobu akorát. Ne tak velkou jako má 

Babčáková. Tak ta Nebabčáková mi povídá, 

že to sem mají z Bělohradu 5km a že se tu 

nemusí platit. Paráda maminka. Ale než jsem 

se stačil rozkoukat, tak zmizela. 

V Červené Třemešné sedí u kostela holka a 

kreslí ho. To je kostel, Jakub tuším, kterej 

nemůžete nekreslit. Fotogenickej, 

kreslitelnej. Ale říká, že musí jít na borůvky, 

aby domů něco přivezla, obraz se nepočítá 

jako užitečný. Povídal bych si s ní nejen o 

kreslení. 

Jediný šrám na celé akci je, že mají v 

Třemešné zavřenou hospodu. Zrovna dnes. 

Asi je to dobře, asi to tak má bejt. Blaho 

nesmí bejt stoprocentní.  

28 06 2016 Rozvážím 

Okruh železnický čítá třináctery noviny, 

začínám v Apropu. Ale velké potěšení 

přináší mi Lodžie. Přivezli před bránu fůru, 

možná víc, makadamu, aby se překrylo 

bláto, které se tu objevuje vždycky, když je 

jen trochu vlhko. Raduju se ze své zásluhy. 

Několikrát jsem to na tiskovce připomněl. 

Raduju se z toho, jak radnice respektuje 

připomínky občanů. I moje. 

A když jsem se tak radoval, tak jsem zbrzdil 

u schránky jen přední, ta brzdí líp. Když se 

zabrzdí přední, tak se jde na hubu. Stalo se. 

Říkám, že radost nesmí být úplná. Nějak 

jsem se tím pádem nešel podívat do kavárny, 

kde je výstava Kubových grafik. Prý skvělá. 

To stihnu jindy, brzo. 

Na takovém papírku, kde mám úkoly, mám 

slovo PODPRSENKA. Ale zaboha si 

nevzpomenu, proč jsem si to poznamenal. 

28 06 2016 Okruh velišský 

Kaplička. Jaromír s partou dali tam 

dohromady kapličku. Opravili. Dana 

vyzdobila. Vedle dali lavičku odkud je jeden 

z nejúžasnějších výhledů na sever. Nojo, 

dříve jsem tomu říkal čurací místo, teď už se 

to po té parádě nehodí. Kapličku vysvětil 

páter Prokop Tobek.  

 

30 06 2016 Promoce 

Tahle liberecká je čtvrtá v pořadí.  První 

byla ve staroslavném Parku kultury a 

oddechu Julia Fučíka. České vysoké učení 

technické produkuje spoustu inženýrů, kteří 

zachraňovali a stále zachraňují národní 

hospodářství, ale někteří jen berou peníze. 

To jsem v roce 63 ještě nevěděl. Promoval 

nás SOUDRUH rektor, ale nejhezčí kabát s 

hermelínem měl soudruh pedel (sluha, 

školník), co držel insignie. Říkám, bylo nás 

moc, skoro jsme se nevešli. Hlavně jsem si 

zapamatoval, že když jsem sliboval tak mě 

oslovili Procházka z Libáně. To je jako 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Tak na 

tom si zakládám dodnes. 

Pak byla Štěpa a tam si pamatuju, Jak se 

fotila s rourou a obrovským bubnem před 

sochou staroslavného Karla. Adél narodila se 

záhy. Matce čerstvé magistře. 

U Báry bylo to daleko prozaičtější, víc jsem 

se materializoval. Jistě, taky Karel s rourou, 

ale pak ta fantastická žranice. Jeli jsme přes 

celou Prahu, aby to bylo i laciný i dobrý. 

Splnilo se. Dokonce jsme fasovali takové 

krabice, kdo co nesnědl, vzal si domů. 

No a teď přišla Adél. Technická univerzita 

Liberec je samé sklo a tvary, že se bojím, že 

barák spadne. Moderní stavby, kdo ví, jak 

dlouho vydrží. Však přiznám, víc mne 

zaujala móda. Móda krátkých sukní. No 

nádhera. Tolik parádních dlouhých nožek 

vedle sebe asi jsem neviděl. Jak tam čerstvé 

magistry seděly v modrých univerzitních 

šálách (200 Kč).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
06 07 2012 Zase fotografickej sen 

Řešíme ho s Jindrou Štrajtem (sociální cykly 

umí nejvíc). Já ho znám, on mě ne. Učí 

fotografii na univerzitě v Opavě. Problém v 

tom, zda systematicky zkoušet, měnit 

parametry (clona, čas, barvy...), nebo střílet 

od boku, cvakat, pak doma vybrat to 

nejlepší. Přece objekt nepočká. Jo, bezva, 

nechávám všechno na aparátu, doma stejně 

pro svůj tisk převádím do černobíla. A 

novinám je to jedno při jejich kvalitě tisku. 

Vybodnout se na to, stejně není čas. Obávám 

se, že většinou nejlepší fotka vznikne 

náhodou. Ale musí se vysedět, jak říká 

Lájíček, co fotí ptáky. Tam je třeba někdy 

sedět i několik hodin - a pak je to všechno 

během vteřin. Buď připraven, vole. 
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12 07 2016 Užívám si novinařiny 

Dneska jsem dostal psaníčko, ve kterém se 

dozvídám, že jsem napsal BLBÝ článek a že 

jsem z akce pochopil velice málo.  Atd. 

Pisatelka, které jsem článek předběžně 

poslal, doufá, že nebude nikde otištěn. Co 

s tím? Tak se mě ptal sen hned následující 

noc.  

Vida, jak různé mohou být názory na 

BLBOST. Znovu si článek čtu, hledám 

blbosti, nenacházím. Taky je tu otázka 

cenzury a autocenzury. Myslím cenzury 

čtenářské. Své meze co se týče kvality 

novinářské, ty znám. Tady jde patrně o 

obsah. Možná zvykli jsme si na obecné 

zprávy, většinou mírně pochvalné, dosti 

zpravodajské. Zprávy „o tom hlavním“. 

Které se nezabývají tím, že pisatel objeví 

zajímavost. Cosi netypického, třeba cosi 

poučného. Cosi inspirativního. Nebo cosi 

pro zasmání. Soudím, že autor článku by měl 

mít svůj rukopis, aby čtenář, aniž viděl 

jméno, po pár řádcích autora poznal. A na 

jeho další články se těšil. Nebo v příštím 

čísle novin je přeskakoval. Podle vkusu. Být 

svůj. Tak si v Lidovkách s potěšením čtu 

Janu Machalickou, Jana Rejžka, Ale i 

starého advokáta pana doktora Karla 

Čermáka, velmi vtipného. 

Takže: Děkuji za názor. Za to, že čtenáři 

nám píší. V každém dopise je něco 

k zamyšlení. Pro poučení redakce. 

Inkriminovaný článek po drobných úpravách 

rázu faktografického a po opravě 

pravopisných chyb vychází. Kvůli tomu 

jsem si noviny pořídil. 

Čtenářovi lze doporučit, že by si mohl psát 

své noviny sám. Neboť on sám sebe umí 

pochválit nejlíp. 

 
18 07 2016 S Petrou na Krakonoše 

Ze zahrady rovnou ke Katovi. Odměna za 

vytrhávání trávy mezi malinami. Musí se 

opatrně, aby se nezničily kytky, které tu 

vyrostly načerno a nové klacíčky malin, ty 

jsou tu logické. Takže odměnou za trpělivost 

smím se opřít o vyhřátou stěnu věznice a 

upíjet Krakonoše. Tentokrát ne Lidovky, ale 

141 stránek Petry Dvořákové – Já jsem hlad.  

Jasně, mentální anorexie. Na pozadí toho 

všeho, včetně nemocného syna, holčičí 

zpovídání. Které my mužští většinou 

neznáme, neumíme si představit. Protože to 

neumí ani mnohé holky. Petra je novinářka, 

copywriter, jen si to vygooglujte, co to 

znamená. Hlavně ale pěkná holka, soudě 

podle fotky v knize. Oceňuju, že umí tak 

přemýšlet. O holkách, o klucích, ale i o 

náboženství, nevěře, autoerotice. Spala 

s knězem a přiznává se k tomu. Ne proto, 

aby měla v knize nějakou „čtivost“ 

zařazenou. Aby napomohla věci pochopit. 

Chvílemi musím prst mezi stránky a od 

knihy odhlédnout. Nejde to pobrat najednou. 

Nemyslím, že okolí ruší. Hortenzie má 

stejnou barvu jako loni. Ani pivo se snad 

nezměnilo. Ale vedle sedla si dvojka. 

Nejdřív mi zavadilo, že ona ke mně zády. 

Jeho jsem si prohlédl, docela sympaťák. Z ní 

mi zbyla záda. Neřekli byte, pánové, jak 

příjemně působí i ta záda. Musí na nich být 

průsvitná halenka, pod ní viditelná všelijaká 

ta ramínka. Shora rámují to mírně zrzavé 

vlasy, asi pravé zrzavé.  

Ve světě je tolik poutavých věcí.  

 
20 07 2016 6:24 Pronásleduje mě námět 

Už dlouho. Téma staré dámy. Má reálnou 

podstatu. Skutečná událost z okolí. Spíš 

dění, které se stále rozvíjí, zaplétá a to ne 

příliš radostně. Komplikuje se. 

V první rovině bojuji s myšlenkou snažit se 

pomoct. Nevím, zda se mám do příběhu 

zaplést. Myslím na jednání s úřady, s lidmi 

okolo té dámy. Blízcí jsou proti. Cítím, že 

když to neudělám, situace se bude stupňovat, 

možná se i vyhrotí, dáma bude mít problémy 

ještě větší.   

Když do věci vstoupím? Vyrozumím úřady 

nebo jakousi poradnu požádám o pomoc? 

Nevím, jestli dáma bude chtít. Nevím, jestli 

tak činit s jejím vědomím.  

Výzvou je rovina literární. Tedy jak. 

V jakém žánru. Do jaké míry reál a do jaké 

fabulovat. Neumím to oddělit. Nevím, co 

smím a co nesmím prozradit ze soukromí. 

Muka obraznosti. Brr. 

Zkusím řešení -  začnu psát, třeba se chytím. 

Téma: stařec a moře. 
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Milá Báro! 
 
Chtělo se mi napsat, že jsou bezvadní, 
ale protože nemám rád silná slova, 
povím „šlo to s nimi.“  Byl jsem rád, že 
jsem s nimi mohl být sám a tím bylo 
poznání pravdivější, nezprostředkované. 
Neboť oni se v tomhle věku mění 
(vyspívají) velmi rychle. 
Nakonec Nina polívku snědla celou, 
protože jsem ji důsledně nedal pokoj. 
Byl v ní namočený ten kousek chleba, 
co před tím ležel na zemi. Pak vidím, že 
nese lopatku, abychom smetli drobečky. 
Líbí se mi, že Hubert spí v zatemněné 
místnosti v absolutním klidu. Že mu 
neustoupíš, necháš ho vybrečet a on 
poctivě usne.  
Jsem rád, že s Ninou jsme vymysleli 
princip hry obrázkových čtverečků, které 
přinesla z bedny hraček. Jak se okolo 
jednoho obrázku centrálního skládají ty, 
které k tomu patří. Dobře vymyšlená hra. 
Příjemná hlavně tím, že je dřevěná a ne 
vixlajvantová (Jaromírův termín). A 
vůbec nemusí být návod k použití. Ať si 
ho uživatel vymyslí sám. 
Akorát nevím, jak brala mé povídání, že 
jsme v Libáni měli slona a k čemu se 
takový slon na zahradě používá. Když 
jsem se dostal až k tomu, že na česání 
jablek u vysokého stromu jsme měli 
žirafu, protože má dlouhý krk, trochu 
znejistěla. Jsem zvědav, jestli si na to 
vzpomene. Můžeš to oživit, co to v ní 
zanechalo. 
Pak jsme na gauči četli. Opřela si o mě 
hlavu. Nedopustila vynechávky, budila 
mě, ale pečlivě sledovala knížku, když 
jsem trochu usínal. Pak si na obrázcích 
nechala zopakovat hlavní postavy, kdo 
by si ta cizí jména napoprvé 
zapamatoval. Když jsem uklízel nádobí, 
všimnul jsem si, že knížku „čte“ znova. 
Po svém čtyřletém způsobu. Listuje a 
říká si, co slyšela při čtení. Máme doma 
malého intelektuála.  

Když se vzbudil Hubert, dožadoval se 
maminky. Ale vydrželo mu to jen na dva  
 
Když se vzbudil Hubert, dožadoval se 
maminky. Ale vydrželo mu to jen na dva 
krátké „breky“. Trochu jsem ho zalechtal  
na šlapce a šli jsme se vyčůrat a sháněli 
věci na svačinu. Ani jeden jsme si  
neumyli ruce. Našli jsme i med a nože. 
Akorát, že Hubert ve všem napodobuje 
Ninu a tak pobíhal s jedním nožem po 
kuchyni. Byl mu odebrán. Nestačil jsem 
přikrajovat a domazávat ovečky. Máte 
v Turnovu moc dobrý chleba. Vzkázal 
jsem po Nině tatínkovi, ať nabrousí 
nože. Zkontroluj, jestli vyřídila. 
Zkontroluj, jestli nabrousil. 
Nepozorovaně vstoupili do pokojíčka. 
Během dvou minut způsobili nesmírný 
binec. Jak jsem říkal, Hu ve všem 
napodobuje Ni. Ale ještě to dovádí do 
krajnosti, vylepšuje. Nejen že rozházel 
všechny hračky, ale rozsypal i Nininy 
sklíčka. A ona si na nich zakládá. 
Vysvětlila mi, že jsou ze řeky Vydry a že 
si je přivezla ze Šumavy. Tak sbírali. A 
já se radoval, jak krásné hračky a jiné 
poklady lze nalézt v přírodě. 
Hubert mne potěšil a sám se z toho 
radoval, že si s Ninou obul sandálu. Ale 
jen jednu. Druhá ho přestala bavit. 
Kola, přilby, hřiště. Nina tvrdí, že 
gumičku do vlasů žádnou nemají,  tak jí 
zpod přilby vlály vlasy. Že by už ve 
čtyřech věděla, co jí sluší?  
 Na skluzavce byla dole malá kaluž. 
Navrhoval jsem Nině, že to hravě vytře 
kalhotami, ale bránila se. Co mi ale 
vadilo, že na konci, kde je „horolezecká 
stěna“ projevily absolutní neznalost 
techniky. Horolezecké děti. Hubert pořád 
dával nohu do jiného stupu, než měl. Ale 
bavilo ho to. Palice. Když se pak dole 
rozhodl přebírat kamínky, tak přebíral 
kamínky a vůbec mu nevadilo, že už 
jsou rodiče doma. On bude dělat to, co 
on chce. 
No jo, pusu jsem jim nedal, měli své 
pusy zamazané od čokoládové oplatky. 
A já před sebou dlouhou cestu.  
Teď už ať si je umyjou rodiče.  proChor 
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