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Krása vyprávění ožila  
Soutěž se jmenuje Čteme všichni, vypráví 

jen někdo. V prodlouženém dopoledni 

vyprávělo ve čtvrtek 6. října v Knihovně 

Václava Čtvrtka v Jičíně 49 dětí, přišlo 

nepočítaně učitelek a rodičů, samozřejmě 

knihovnice. Dětenické děti přivezl pan 

starosta Radomír Vališka. Na vyprávění 

sjely se děti z pěti měst a obcí. 

Ale hned na začátku řekla Věra 

Trybenekrová, že to není ani tak moc soutěž, 

ale přátelské setkání. Už sedmnácté v řadě. 

My máme možnost v té řadě srovnávat. Už 

neexistuje, aby někdo své vyprávění četl. 

Slyšíme pečlivě připravené slovo 

s propracovanou dikcí. Někde s přípravou 

pomáhají učitelé, jinde maminka. Na školách 

jsou dramatické kroužky. Bylo by dobré, aby 

byly i pro děti z nižších ročníků.  

Totiž – děti z „dramaťáků“ se liší od 

spolužáků. Jsou kultivovanější. Mají vztah 

ke knížkám, ale i k vlastní tvorbě. Pokoušejí 

se psát vlastní texty. Takže vedle Zdeňka 

Svěráka, Miloše Macourka, Michala 

Viewegha zaznělo scifi třeťáka Jana 

Vaníčka, či poetický text o Karlu IV. Adély 

Kalhotkové, také ze třetí třídy. To jsou 

literární talenty, které třeba rozvíjet. Což 

uvažovat o vytvoření dětského literárního 

kroužku v KVČ? 

I letos museli pořadatelé při udělování 

diplomů vyčlenit zvlášť kategorii vlastních 

textů. Ne, že by bylo méně hodnotné kvalitní 

zpracování klasiků.  

Bylo radost pozorovat holky a kluky, jak své 

vystoupení prožívají. Ale i rodiče a kantory, 

kteří děti na vystoupení připravili.  

 

 

 

Jistě, že byly chyby. Některé texty příliš 

dlouhé. Pořadatelé uvažují doporučit 

napříště soutěžícím časový limit. Na druhou 

stranu chvála dětem, že se naučily dlouhé 

textu nazpaměť. Je třeba rozlišovat, když 

soutěžící reprodukují autory doslova, nebo 

vyprávějí jejich dílo svými slovy. Otázkou 

je, zda sem patří poezie. Vyprávění formou 

básně.  

Ale to už jsou spíš technické detaily pro 

pořadatele vyprávěcího setkání. Podstatné je, 

oživit a udržovat tradici vyprávění. A to se 

Knihovně Václava Čtvrtka daří. 

 
Nedožité osmdesátiny Václava 

Havla. Náčrt scénáře 05 10 

2016    
1. Tomáš písnička 

2. To byl Tomáš Dvořák a … 

Je to necelých pět roků, co jsme se tady 

setkali a svíčky zapalovali. Dnes si udělejme 

MEJDAN S PANEM VÁCLAVEM. Každý 

si tu může říct, co chce. Akorát by se 

nemusel dopouštět přímé volební agitace.  

Já budu mluvit nejvíc, protože jsem nejstarší. 

Pokusil jsem se sepsat článek o VH. 

V papírovém vydání Jičínského deníku 

nenašlo se na něj místo. Ale se čtenáři 

dozvěděli, že vyhořela stodola a pes 

pokousal dítě. 

Knihovna Václava Čtvrtka připravila nám 

péčí Ivy Rodrové seznam knížek Havlových 

a o Havlovi.  Já jsem tam připsal Zápisky 

obviněného, které by měly vyjít teď někdy. 

K vydání je připravil David Dušek, který je 

objevil v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz 1. listopad  2016   č. 11  /  16 
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Urbánka. 

Připsal jsem ještě adresu na stránky 

Knihovny Václava Havla. Mnoho věcí tam 

mají digitalizovaných, tedy k přímému čtení. 

Jedna z Havlových knížek, mimochodem 

velmi čtivá, se jmenuje Prosím stručně. O to 

bych prosil každého, kdo chce něco říct. 

3. Tomáši Písničku a pověz autora 

4. Neznám mnoho Jičíňáků, kteří se s Panem 

Václavem setkali. Ale Dr. Josef Novotný byl 

za ním na Hrádečku. Vzpomínáš, Josko? 

5. Slovo má Tomášova kytara 

6. Hebraistka Terezka Dubinová a pan farář 

od sv. Jiljí v Železnici Josef Kordík vydávají 

knížku. Tam je také něco o Václavu 

Havlovi? 

7. A teď si může každý říct, co chce. 

 

Setkání se uskutečnilo u kašny na náměstí 

v Jičíně. Přišlo 32 lidí.  

 
František Kaván – poznámky k 

výstavě 
Na vernisáži výstavy Františka Kavána v 

galerii v jičínském zámku zazněl při 

charakteristice mistra výraz „pantáta 

z Víchovské Lhoty“. Ve smyslu, že už jím 

není. No a co? Vybavila se mi fotka, jak 

Kaván maluje. Sako, kouká bílá košile, ale 

ne žádná parádní, bez límečku. Už si 

nevzpomínám, zda klobouk ano, či ne.  

S tím se mi pojí vyprávění o tom, že mistr 

dělal velkou část každého plátna venku. 

Často za nepěkného počasí postával 

v podmáčeném terénu. Viz olej Vánice na 

výstavě. Tání, kdy sníh už jen místy leží, to 

byl taky jeho oblíbený námět.  

O způsobu jeho uvažování svědčí i názvy 

obrazů. Vedle Bruslařů je tu Přesýpání 

nálad. Ale i Rozpomínka měsíční noci 

mlhavé, či Zoufalství. Ale i název podle 

toho, jak se v kraji mluvívá: Po řepách u 

Šárovcovy Lhoty. 

Cestoval. Nemusel daleko. Hory, ty vysoké 

nemnoho, ale Podkrkonoší, Hradecko, 

Vysočina. Náš kraj, tj. Libuň, Železnicko.  A 

lidi tam žijící. V Kameničkách nejen 

Slavíček, ale i Rais. Jeho přítel. Jak daleko 

jsou od sebe jejich rodiště? Víchovská Lhota 

a Lázně Bělohrad? Jak se ten okruh uzavírá. 

Krajina bez lidí? Tak mohl by si myslet 

nepozorný divák. Jsou oni na mnohých 

obrazech. Vzdálení. Nevýrazní. Pro malíře 

nepodstatní?  Ne, patří sem. Jako součást. 

Ale co je důležitější? Postavy? Krajina?  Inu 

perspektiva, velikost objektů na tu otázku 

odpoví. 

„Pantáta“ psal básně, sbírka mu vyšla. Ani 

muziku nezanedbával. Ale malování 

zvítězilo. A v malování krajina. Musel to být 

zvláštní vztah. Myslím on a krajina. Nechce 

se psát, že láska a taková silná slova. Když 

k tomu přistoupil kumšt, talent, asi nejlepší 

slovo je mistrovství, tak vzniknou obrazy, 

kterých je teď v galerii Regionálního muzea 

a galerie v Jičíně na pětašedesát. Stojí zato.   

Výstava potrvá do 20. listopadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Codex gigas v Rožďalovicích. 
Jinak se nazývá Ďáblova bible. Váží 75 kilo 

a napsal ho hříšný mnich v roce 1229 za 

jedinou noc. Protože normální člověk by to 

tak rychle nezvládnul, pomáhal mu ďábel. 

Za třicetileté války codex ukradli Švédové, 

to se podřeli. A nevrátili. Tak si naši udělali 

maketu. Ta je, a do konce října bude, 

vystavena v Rožďalovicích v muzeu 

knihařství. 

Když jsem tam jel, foukal vítr do zad, na 

poli se oralo. V naší krajině je pořád na co 

koukat. Třeba na rybník ve Mlýnci. V 

Rožďalovicích bylo posvícení. Na náměstí 

byly příšerné vikslajvantové krámky a k 

tomu obdobná muzika. Rožďalovičáci byli 

podle pohlaví u svých seriálů, nebo chystali 

řízky, a tak vikslajvantáři měli prázdno. Bylo 

mi jich líto.  

Abych poznal život místního lidu, musel 

jsem do hospody. Jmenuje se Na Radnici. 

Šenkýřka měla bílé, mírně průsvitné triko a 

pod ním prosvítalo černé prádlo. Tak, jak se 

to líbí novopackému spisovateli Václavu F. 

Chlapi probírali věci potřebné k životu. 

Jeden četl oblíbený intelektuální deník Blesk 

a o zajímavostech informoval celou 

hospodu. Já otevřel přivezené Lidovky a 

radoval se z tipů na prezidenta. Naivně jsem 

se šel zapojit do debaty. Pánové prokázali 

vysoký politický rozhled. Řekli mi, že pro ně 

je nejdůležitější, aby bylo dobré pivo. 
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Kultura jmenuje se Muzeum klasického 

knihařství v Rožďalovicích. Vnuk mistra 

knihaře Jendy Rejmana převzal dědečkovu 

živnost, včetně skvělého historického 

vybavení a nástrojů. Muzeum i funkční 

dílna. Současný pan tiskař je součástí. 

Ukazuje práci s tlačítky, vysvětluje, vypráví. 

Po dědečkovi má úžasnou sbírku knížek tu 

svázaných, radost pohledět. Historické 

unikáty. 

Knihařové, protože spolupracují s mnoha 

autory, seznamují se se spisovateli, malíři. 

Vznikají přátelství na celý život. Takže na 

stěnách visí obrazy, grafiky, v policích je 

Alšův Špalíček v kůži, i mnoho jiných 

cenných knížek. Radost pohledět. 

Protože Švédově neví, kde jsou 

Rožďalovice, je tedy Codex gigas klidně 

v Rejmanově Knihařství. Je otevřený na 

obrázku ďábla. Ale listovat se nemůže, je za 

tlustým sklem. I když je to maketa, je to 

úžasné dílo lidského umu a šikovnosti. Na 

stěnách jsou reprodukce některých stránek. 

Hříšný mnich s ďáblovou pomocí napsal do 

codexu veškerou moudrost, tehdejšího 

lidstva. Ve třináctém století vešlo se to do 

pětasedmdesáti kil. Včetně krásných 

obrázků.  

Nebyli na tom nakonec naši předkové líp, 

než my? 

 

Zuzana má nohy v troubě 
Sedí na zemi a suší si ponožky i s nohama. 

Moc dobře, že v Lodžii vznikla Lektorská 

místnost a v ní jsou stará dobrá kamna na 

dřevo. Je čtvrtek, 20. října šest hodin večer. 

Zuzana přijela ze slovenského města Heľpa 

spolu s ostatními do Lodžie na workshop, 

kde se učí dělat krásné výtvarné věci 

z přírodních materiálů. Zuzana udělala 

loutku Čápa. Má klapací zobák a může 

kroutit hlavou nahoru a dolů. To dalo nejvíc 

práce a obdivoval jsem jí. Která holka umí 

spojit dva klacky ohebným čepem, aby čáp 

mohl hlavou kývat?  

V sobotu vyvrcholí dílny Slavností stromů 

pro děti i dospělé. Budou tu dětské dílny, 

hádanky, divadla, kapely. Když se začne 

stmívat, budou tančit stromové bytosti a 

budou hrát podivné hudby. Na scéně bude 

Zuzky čáp a loutky všech ostatních dívek. 

Všechny jsou z klacků, proutí, kůry 

stromové a dalších věcí, kterým se říká 

přírodniny. Dívky jsou úžasné, některé 

úžasně ničemné, jak řežou, vrtají, dlátkem 

dlabou a tak. Úžasné jsou tím úsilím. Tím, 

jak se snaží a jak si na svém díle zakládají. 

Až se rozloučí s Lodžií, odjedou do své 

země – do Maďar, Španělska, Polska, 

Slovenska, Francie a já nevím kam. Tam 

budou malé Maďary, Španěly, Poláky, 

Slováky a Francouze učit, čemu se tu 

naučily. No – naučily. Co tady vyzkoušely a 

k čemu se tu inspirovaly. Jednací řečí je tady 

angličtina.  

Venku je tma úplná a sychravo, jak 

k podzimku bývá. Zuzana a její čáp jsou 

rádi, že sedí u kamen. Když se sedávalo u 

kamen, tak se vyprávělo. Zuzana s nohama 

v troubě vypráví o slovenském městečku 

Heľpa, které známe z písničky. Vypráví o 

své babičce. Jak s ní chodila do kostela. 

Nejen pro víru. Babička uměla vyprávět. 

Byla moudrá žena. Pily spolu kávu, i 

borovičku, jak je v kraji zvykem. Zuzanino 

povídání hladí. Je mezinárodní. 

 

Slavnost stromů 
Když jsme připravovali program, padla 

obvyklá otázka: Co když bude pršet? 

Následovala obvyklá odpověď, že pršet 

nebude. Ozvala se i drzost: Pršet nemůže. Či 

– nikdy nepršelo.  

Protože příprava byla náročná. Každý 

chystal si svou dílnu, všichni pak 

připravovali v parku pod Lodžií scénu. 

Nejvíc práce dalo uplést kokony. Kokon je 

ulita, zámotek. Tady byly z vrbového proutí. 

Velké tak, aby se vešel člověk. Tedy jeden 

pro krále, druhý pro královnu. Kokony 

visely na stromě. Ale před tím bylo divadlo, 

ve kterém hrály všechny vyrobené loutky. 

Pak taková zvláštní muzika v parku.  

Kokony světélkovaly, cosi se tam 

pohybovalo. Narodil se král stromů a 

královna. Oba v černém. Tančili. Královna si 

ustrojila muže brněním ze stromové kůry. 

Stále tanečně. Kráčeli pomalu, důstojným 

krokem, všichni diváci za nimi. Nikdo 

nepromluvil. V grotě kruh ze světýlek. Král 

stojí pod stromem. Okolo tančí tři další 

postavy v černém. Víly. Místo rukou mají 
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stromové větve. Královna vyčkává. Ze 

stromu snese se královi na hlavu koruna. Je 

z větví. Přichází královna. Oba stojí a mlčí. 

Je v tom důstojnost všech okolních stromů. 

Hudba, která nemá slova, jen tóny lidského 

hlasu, pomalu umlká.     

 
Čtení 
Květa Legátová, Dora Kaprálová: 

Návraty do Želar 

Moc dobře, že Dora svůj rozhovor 

s tajemnou paní učitelkou v roce 2009 

vydala. Květa Legátová umřela před 

Vánocemi v roce 2012. To už ji bylo 93 

roků. Dobré vydání, jako by ze starých časů. 

Je tu Kalendárium, Bibliografie knižní i 

rozhlasová. Soupis důležitých článků o 

autorce Želar. 

Ale hlavní je její život, její názory. Vždyť to 

je sám o sobě úžasný příběh úžasné ženy. 

Zajímavější, než mnohé romány. Poznání 

autora. Je ono důležité? Nestačí dílo? Tady 

zajisté ne. Vždyť ten osud inspiruje. 

Autora těchto řádků, ale i mnohé jiné, i 

k tomu, aby se zamýšlel na sebou samým. 

Otvírá mu pohledy, které ho dosud 

nenapadly. Tak dobře, srovnává. Vrací se 

k svému vlastnímu příběhu. Dívá se na sebe, 

na události, kterými prošel, na postoje. Že by 

měl psát memoáry? Asi ne až tak. Jistě víc 

přemýšlet o sobě a době, ve které žil. Možná 

nějaké poznámky. Možná, možná a to 

hlavně, ptát se rodiny a přátel. Vracet se 

k dění, na které nevzpomíná. Můj život na 

pozadí historických událostí. Připomínat je. 

Skrze životopisy zajímavých lidí připomínat 

si (kriticky) život svůj. Nebýt toho, nevěděl 

bych o sobě mnohé, mnohé.  

Jak ale ti, kteří vůbec nečtou? Znám jednoho 

ADHD. Má přirozenou inteligenci. Se 

spoustou věcí si dovede poradit. Třeba 

s počítačem. Nemyslím, že by mu četba 

nějak chyběla. Snad kdysi ve škole. Kvůli 

známkám, zkouškám. Co s tím? Nic. Jen se 

ptát, je-li život bez knížek plnohodnotný. 

Soudím, že je. Ale ne pro každého. 

 

 

 

 

Výročka Apropo 

Udělali to rafinovaně. Každý rok v listopadu 

dělají benefici. Dá to dost práce, mají 

náročný scénář, ve kterém jim nejde o to, 

aby představili „umělce z Prahy“, ale sebe. 

Svou činnost za uplynulý rok. Se všemi 

vpisy, škrty, přílepky. Fotkami. Jsou to 

většinou portréty klientů, kteří se usmívají. 

To není nahrané, tady je úsměv běžný. 

Nu a pak stačí připojit povinná lejstra, jako 

je finanční zpráva a tak. Výročka je hotova. 

Zajímavá.  

Co je na tom všem nejdůležitější? Ty vpisy, 

škrty, šipky. Protože to je život. V jeho 

rozmanitosti, nepředvídanosti. 

Kdo má rád čísla, tak: Náklady celkem 

8 711 000 korun, počet zaměstnanců 18. 

 
Milý Prochore, 

Tak jsem si přečetl Prochoroviny a vybavilo 

se mi hned několik vzpomínek a připomínek. 

Zmínil ses o Helské kose! Ó to byla má 

první a dlužno podotknout ilegální cesta 

vidět moře. V roce 1957 jsem přesvědčil 

Trhana (Jičínský nesportovec Jirka Mazáček, 

už není) že bychom mohli využít “malého 

pohraničního styku” a v Kladsku nasednout 

na vlak a hurá do Gdyně. Pak loď na kosu a 

na seno u pana majákisty. Živil nás sledi, my 

lezli do příšerně studené vody Baltu. Nikdo 

nás nechytil a bylo nám dobře. Poprvé moře. 

Byli jsme tou vodní bání přímo posedlí. 

Kdybych tak býval tušil, že budu jednou 

bydlet jen pár minut od Pacifiku… Když 

jsem po letech (2004) našel moje povídání o 

této cestě, poslal jsem to Trhanovi a naštvalo 

mne, že se neozval. Netušil jsem, že byl v 

posledním tažení… 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník 

založeno roku 1998 
Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín, 

tel.: 493 523 492, 723 128 942 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny vznikly s laskavou pomocí  

APEL, s. r. o. Jičín a Město Jičín 
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Za druhé mě napadlo, jestli při tom 

vzpomínání na Gutenberga se děti také 

dozvěděly, kdo vlastně tisk vynalezl a to 

dávno, pradávno před panem Johannesem. 

Číňané tiskli buddhistické a jiné texty 600(!) 

let před Gutenbergem. Zmiňuji se o tom jen 

proto, že jsem se při našich cestách 

nespočetněkrát poučil, jak jednostranně jsme 

my byli vzděláváni. Ono to začalo už za 

Řeků. Ti slavní filosofové se nechlubili tím, 

že jezdili do Persie studovat a pak ty 

naučené poznatky často vydávali za své. 

Pythagorovu větu znali na Východě tisíc let 

před jeho narozením atd. Nevědomost 

zaslepuje lidi. I s tou zuřivou islamofobií v 

ČR je to podobně. Zrovna jsem četl, jak 

český kardinál Duka hřímal z kazatelny, že 

islám je hrozbou demokracii. To ten 

nevzdělaný pán opravdu nikdy neslyšel třeba 

o největším islámském státu na zeměkouli, 

jen pár kilometrů od australských břehů, kde 

mají demokracii i svobodu slova? Atd. 

Tak hodně zdaru a hlavně zdravíčko 

Honza (Havránek z Austrálie) 

 
Kousky z deníku 
27 09 2016 4:09 Krásný zaostřený srpek 

Céčko.  Možná trochu zprava postrčený, 

takže se kácí. Básníci mu říkají Luna. On 

říká mně: „proChore, vole, podívej se 

pořádně z okna. Naši pracující spokojeně 

spí, aby odpočatí mohli budovat 

kapitalismus a nadávat na politiky. A 

vytahovat se, že je tedy k volbám nikdo 

nedostane. O co ty se tady svým psaním 

snažíš? Vždyť ty Tvoje noviny nikdo nečte, 

jak ti napsal jeden anonym.“ 

Ale je krásný, možná hezčí, než ten 

úplňkový. Akorát že trochu ruší. Pořád se 

otáčím od Compaq, musím se na něj dívat. 

Už dvě věci najednou těžce zvládám. 

„Neruš! Luno.“ A jdu si udělat Šedého 

hraběte s mlíkem. 

 

28 09 2016 Roznáším 

Je to, ať chci, nebo ne, inventura života 

v Jičíně a okolí. Ne, nebudu psát o tom, jak 

v Domově seniorů, či v Babylonu 

představuju si, jak tam budu žít. Třeba to 

může být dost brzo a třeba se toho nedožiju. 

Fňukáme. V jednom domě paní uklízí, takže 

dveře otevřené, nemusím zvonit. Povídáme 

si. Vypráví, kolik stojí léky a že má vodu 

v koleně. A ještě myslím něco. Dodává, že 

všichni jsou stejní. Politici. Přidají nám 

důchodcům čtyřicet korun. Namítám, že tři 

sta. „Nojo, ale to že budou volby.“ 

Provokuju, jestli jsme tedy ten socialismus 

neměli rušit. Neřekla jednoznačně.  Jen, že 

staří to mají vždycky špatné. A že ona teď 

musí při důchodu uklízet a má za to dva 

tisíce. Koukám, že uklízí důkladně, rohožku 

zvedne, vymete i pod ní. Měl jsem ji 

pochválit, za dobrou práci. Zasloužila by si 

to. 

Lidovky přinesly článek, i graf o tom, kolik 

potravin lidi vyhazují. Vidím to v Jičíně. 

Brigády u popelnic. Buď přijedou na kole, 

na řídítkách velké igelitky Kaufland, nebo 

s malou kárkou. Po podobné za kolo taky 

toužím.  

Mají nářadí, někdo dokonce hrabičky. Stále 

něco do těch svých tašek ukládají.  

Dědictví po předcích. Maminka kdykoli 

kdekoli byla, vždycky musela něco přinést. 

Takže i já se pečlivě dívám na Velišském 

okruhu. Mám sebraných pár oříšků, mířím 

ke známé švestce. Jsou tam. Úžasné, sladké. 

Vedle domy, divím se, že je nikdo neotrhá. 

Já jsem tu na polním pychu každý rok. 

Musím. Když se tam jeden rok nezastavím, 

tak to už budu umřelej.  

Ve Březině pořádají gulášové závody. Maso 

a cibuli dodá obec. Tajné ingredience si 

každý přinese. A sype je tam za zákrytem. 

Osm soutěžních tvůrčích týmů. Hlasovali 

všichni, kdo dostal koštovat. A koštovat 

dostal každý, kdo nesoutěžil. 98 lidí = 

porota. Vyhrála Marta. 

Taky jsem dostal ochutnat, byl výborný. A 

nebyl to ten vítězný. Pak jsem si musel dát 

pivo a pak jsem tam zapomněl bágl. Ale 

když jsem se vrátil, ještě tam byl. Být 

novinářem není žádná sranda.  

 
28 09 2016 Svátek 

Snad by mě to ani tak nebralo. Ale na 

chvilku si pouštíme pouť ve Staré Boleslavi. 

Vidím lebku, celou tu nádheru církevní. Pak 

lidi zpívají hymnu a svatováclavský chorál. 
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Ti lidé jsou tam dobrovolně, z jakéhosi 

přesvědčení. Myslím ti obyčejní.  

Ale já si musím odmyslit, kolik (hledám 

slovo) papalášů se předvádí. Pan Zeman 

z Hradu si uvědomil, že je svátek. Před 

nosítka s ostatky, které majestátně 

pochodují, se postaví jakýsi Forejt takový 

nějaký, břichem zastaví nosítka, aby mohl 

Václav K s chotí položit tam květinu. 

Televize vše zabírá pečlivě. Ten majestát je 

nějak narušen. 

Slavení, často to slovo křesťané používají, to 

je věc ducha. Jednoho každého. Bez forejtů 

všelijakých. 

PS Není to úplný blbec, ten můj COMPAQ. 

Jak má nastavené automatické opravování, 

tak namísto „forejtů“ napsal mi tam „prejtů“. 

A to písmenko „f“ je napsáno malé schválně. 

 
29 09 2016 8:11 V Apropu 

Při roznášce novin pozvala mě paní ředitelka 

na prohlídku rekonstruované části. Slušelo 

to, Jitce, v strakatých šatech nad kolena. 

Ředitelce. Nechce se ani věřit, že před 

nedávnem chodil jsem za ní do Kapičky. To 

musela mít děti Kapičkové, tedy úplně 

malinké. A teď gymnazisty.  

Pryč s nostalgií. Šéfuje teď Asociaci pro 

postižené, kterou obstarává 18 lidí. Ty 

všelijaké ukázkové byty, rehabilitační a jiná 

zařízení, to je úžasný pohled. Protože ale 

nejsem papalášská exkurze, hned si 

povídáme, co mělo být jinak. Aby se 

klientům a zaměstnancům lépe tu žilo. Asi 

největší rozruch byl okolo závěsného 

zařízení. To jsou takové kolejničky, kterými 

se dopravuje nechodící pacient mezi 

sprchou, odpočívárnou a nakonec i 

záchodem.  Byly tam problémy z hlediska 

dokumentace, město mělo dostat pokutu, 

odvolávky, je to složité. Chci psát o tom, že 

v tisku objevily se články s nadpisem o 

problémech v Apropu. Nepříliš pozorný 

čtenář, a to jsme většina, mohl si z toho 

myslet na chybu lidí z Apropa. Ale tak to 

není. Tady šlo o věc projektantů, úředníků, 

politiků a nevím koho. Podstatné je, že 

město je čisté, protože policie „podezření ze 

spáchání trestných činů zneužití pravomoci 

úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, 

porušení předpisu o pravidlech hospodářské 

soutěže podle § 248 trestního zákoníku, 

sjednání výhody při zadávání veřejné 

soutěže“ ODLOŽILA. Jak praví zápis z rady 

dne 21.9. Soudím, že o tom by měli být 

Jičíňáci vhodným způsobem informováni, 

například v Jičínském zpravodaji. Apropo že 

v tom nejede. 

V té věci poněkud otrávil mě následný 

rozhovor s jedním panem radním, kterého 

mám jinak rád, protože on mě odkázal na 

srpnový zpravodaj. Zase jsem, já vůl, musel 

zvýšit hlas. Srovnej srpen a 21. 9. 

Však důležitější je mi sledovat Jitku, jak 

vypráví co v Apropu. Měli například 

povedené taneční. Taneční pro postižené. 

Není to skvělá věc? Pak mne vyvedla na 

výhled a ukázala: „Tady budeme mít 

zahradu.“ Krásný prostor plný keřů. Krásně 

bájila. Už začala, jak na to musí shánět 

peníze. Dobře se na ni při tom koukalo. 

Ale nejen Apropo. Stále nevyprchala 

pohádka. Rozebíráme Jinčí čin, ve kterém 

„jela“ taky Jitka mladší. Jak čtyři dívky 

nabídly, že připraví svou část programu pro 

JMP a to se jim pak povedlo. Až tak, že 

přicházely další nabídky na pomoc. Tady je 

nesmírná hodnota v tom nápadu. 

V iniciativě. Ostatně soudím, že to je jedno 

z největších bohatství, které máme. Když lidi 

přijdou dělat něco pro druhé. Jistě, že to 

nebylo bez problémů. Neklaplo všechno 

perfektně, zejména časově. Aktivistický 

alternativní přístup může se občas střetnout 

s administrativou a s přístupem úřednickým. 

Ale to se dá napřesrok vychytat. Nakonec 

jsme se zasmály nad tím, jak Jinčí čin byl 

pozván na hodnocení a dívky do poslední 

chvíle nevěděly, jestli večeře je za zásluhy 

placená, tak váhaly, zda se mohou 

rozšoupnout. Odpověď ponecháme na 

čtenářích. Dostaly večeři, nedostaly večeři? 

Dostal jsem výročku a jel dál rozvážet 

noviny. Ještě v Lipách jsem si uvědomil, jak 

jsou takovéhle rozhovory užitečné. Kdybych 

se zúčastnil oficiálního otevření 

rekonstrukce, rozhodně bych se tolik 

nedozvěděl. 

 
 

 

 

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN 
Těšíme se na Vaše nominace do 31. 12.  
jivinskystefan@seznam.cz 
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02 10 2016 Přišel vinš k novému roku 

To není překlep, ani šiml: „O.p.s. Baševi 

vám přeje ŠANA TOVA U-METUKA = 

DOBRÝ A SLADKÝ NOVÝ ROK 5777!  

Židovský nový rok Roš ha-šana začíná večer 

dne 2. října 2016 občanského kalendáře.“ 

Baševi je jeden z aktivních spolků v Jičíně. 

Mnoho skvělých přednášek, výstav, 

koncertů. Baševi byl Valdštejnův Dvorní žid 

= správce financí. 

 
03 10 2016 Terezka Dubinová napsala: 

A je pro nás s panem Kordíkem velkou ctí, 

že naše společná kniha, která - dá-li Bůh, jak 

říká pan Kordík -  má vyjít koncem října, 

bude poprvé představena v Praze v 

Knihovně Václava Havla (1. listopadu v 

sedm večer). V Jičíně další týden, 10. 

listopadu v šest. Ještě pošlu pozvánku. Snad 

vše dobře dopadne. Knížka se jmenuje: 

„KNIHA, KTERÁ MŮŽE BÝT: 

SVOBODA JÍT S BOHEM".  

 
04 10 2016 Libáň 

Srab. Pod záminkou píchlého kola jedu 

autobusem. Takže ale předstih, čas na 

obchůzku. Kostel kde jsem ministroval. 

Najednou se mi vybavuje, že se mi zjevoval 

ve snech. Hledám na podstavci sochy reliéf 

sv. Františka. Teď frčí, měl výročí. 

Připomínám si sv. Jiljí v Železnici, jak ho 

tam pan farář Kordík dal do okna a 

památkářům se to nelíbilo. Co je důležitější? 

Umělecká hodnota, nebo idea ekologického 

světce? Pro úředníky jejich blbé předpisy. 

Jez. Magické místo, často jsme tam jako 

kluci bývali. Taky si povídali. O knížkách. 

Četli jsme hodně. Nebo o tom, jak postavíme 

loď a pojedeme po strouze. Pak jdu na 

Roháč. Žádná pěšina, jak bejvala. Dnešní 

kluci k jezu nechodí. Mají jiné zájmy. 

Nezávidím. 

Stačím obejít oba domy, kde jsme bývali. 

Před jedním uctivě zdravím kulhající 

stařenu. Říká mi ahoj a ptá se, co hledám. 

Odpovídám, že ztracené mládí a přemýšlím, 

která z těch holek z ulice to je. První dům 

v Tyršovce se nezměnil. Akorát jsme na 

dvoře neměli takový binec.  Zato vila 

v cukrovaru… Začali s přestavbou, přerušili. 

Obcházím, fotím, sbírám kaštany u rybníka. 

Tam jsme se koupávali. Ještě dlouho do 

podzima. Šla tam chladící voda od turbíny a 

tak byl rybník teplý. Hráli jsme s holkama 

takové zajímavé hry. Užili jsme si. 

U Franty Hegera měli jsme na půdě 

klubovnu. Založili jsme si Klub pionýrů. I 

když já do Pionýra chodil, někteří kluci ne. 

A tady jsme chodili všichni, co jsme spolu 

chodili. Pamatuju, že jsme měli i razítko 

vyřezané z gumy. 

V cukrárně spolužáci. Milena nervózní, 

počítač neposlouchá. Ale dal si říct a Milena 

promítá Arménii. Jeden kostel jako druhý, je 

jich až moc. Ale to stáří. Křesťanství tam od 

pradávna, dlouho před Cyrilem a 

Metodějem. Na závěr genocida Arménů. 

Moderní památník. Dobře si tohle 

připomínat. Já promítám let balonem. 

Loučíme se. Kolikpak se nás sejde za rok? 

 
05 10 2016 Nápad 

Opět se objevila myšlenka na svolání 

kulatého stolu o jičínských mediích. Měl by 

někdo chuť do toho jít? 

 
06 10 2016 Bohunka se odstěhovala 

se svým Karmelitánským knihkupectvím 

zpátky do Paky. Škoda. Dobře se v jejím 

malém krámku v uličce k Ignácovi 

nakupovalo. Uličky v krámku byly úzké, 

vždycky člověk o nějakou knížku zavadil. 

Knihkupecké řemeslo, zejména takhle 

specializované, to má dneska těžké. Když 

říkám specializované, míním, že jde o 

duchovní literaturu, ale i historickou, 

prodávala knížky o rodině a zajímavých 

osobnostech. 

Bohunka dovedla pozvat do Jičína lidi, kteří 

dovedli něco zajímavého povědět, poradit. 

Například Marka Váchu – teologa a 

přírodovědce, dětskou psycholožku Jiřinu 

Prekopovou, Miloše Doležala, který psal o 

Čihošti a faráři Toufarovi. Škoda. Bude tady 

v Jičíně chybět. Nejen jako knihkupka, ale 

jako kulturní činitel.    

Přesto dostávám brožurku od Karmelitánů. 

Jmenuje se Dobrá kniha. Tady zaujalo Aleše 

Palána a Jana Paulase Bohumil Vít 

Tajovský. Nese podtitul Člověk musí hořeti. 

Přidávám Františka Koloucha Oběť případu 

Babice. 
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0 10 2016 Mobilujou, kdo  

nemobiluje, tak řve. Sešlo se jich u stolu víc, 

tak vyřvávají své problémy. Jeden hledá 

taxikáře do Mikulova. Kdo to nevíte, 

milánkové, tak v mobilu se dá najít kdo 

koho, kam sveze a za kolik. Druhý opakuje 

(nejmíň po čtvrté): „Půjdu tam, vypiju pět 

piv a poslechnu si to.“ Myslím, že se jedná o 

nějakou odborovou schůzi, kde se má něco 

pracovního rozhodovat. Není tam členem, 

ale smí tam, akorát nesmí hlasovat. Jestli 

jsem to dobře pochopil. Lidi většinou svá 

práva dobře znají.  

A já vůl, čtu si volební články v Lidovkách. 

Pardon, povolební. Cirkus. Ne, cirkus ne. 

Ten je ušlechtilej.  

Koukám po Zrzce. Taky mobiluje. I když mi 

by se líbilo u ní něco ušlechtilejšího.  

Jeden hoch čte. Sláva. Zaklapne, zaplatí, 

odchází. Myslím byla to detektivka. U Kata 

dnes. 

 
11 10 2016 Mám to zděděné 

Maminka když někam jela, vždycky něco 

přinesla. Dokonce si na kolo pořídila 

lyžařské kalhoty pod kolena. Možná je 

dostala od Ježíška. Často jela cíleně. V téhle 

době jablka, šípky, někdy švestky, oříšky. 

Taky vyjížděla s motyčkou a velkými 

taškami paběrkovat brambory. Ale ona říkala 

paděrovat. Vím, bylo to úžasné 

dobrodružství. 

Znám ho. Jedu i dnes. Doma hlásím, že 

musím, že je to poslední pěkný den. 

S velkým horolezeckým báglem zvaným 

kletr. Na deset kilo jablek. Možná dvanáct, 

ale to už se prohejbám i na kole. Lidi 

fňukají, ale si ničeho nevážejí. Kolik jablek 

pořád zůstává na stromech. Krásných, 

velkých. 

Tam, kde loni takové malé oříšky, jsou tu 

letos velké. Čekám, jestli potkám tu toho 

pána, s kterým jsem si tu loni povídal. A 

švestky. Strom obrostlý pícháky, ale když 

dvacet napaděruju, bude oběd. Posledních 

dvacet. Některé nejsou pěkné, takové trochu 

splasklé. Ale krásně sladké. 

U plotu maminka s dvouletkem. Raduje se, 

že má půlku zahrádky zrytou. Dvouletek se 

v parádních kalhotách neválí na trávě, ale na 

čerstvě zrytém. Maminka mu vysvětluje, že 

to je blbý nápad, ale on se válí dál. Oba se 

tomu smějou. Musím jet, tmí se teďka už 

brzo. Až na cestě jsem si uvědomil, že jsem 

jim měl dát oříšky.  

 
12 10 2016 Probuzení produktivní 

V hlavě šrotuje. Nápady na další hádanky 

pro Slavnost stromů. Několik Kousků 

z deníku, které napíšu dozadu. Asi je to tím, 

že prší. Se na to těším už dlouho. Ale nejvíc 

otázka co s tím. Nevím, kolik ještě mám. 

Statisticky jsem ve věku, že už tu mám 

nebejt. Dobře, je správné že nevím, kolik mi 

zbývá. Ale hlavní otázka je, jak ten neznámý 

čas využít. Zábava, užívat si? Nebo radši 

cosi vytvořit? Pro rodinu. Pro lidstvo. Pořád 

o tom píšu, protože pořád se mi ta myšlenka 

vrací. A já se nakonec seberu a jdu na pivo. 

Tam koukám po holkách. Už jen koukám. 

 

14 10 2016 V Havlbrodě 

začíná knižní veletrh. 165 vystavovatelů, 

spousta zajímavých lidí, kteří čekají si 

popovídat. Ne, nemyslím jen V. Klause a M. 

Viewegha. A já tu sedím s Compaqem, píšu 

články, chystám hádanky na Slavnost 

stromů, těším do Rožďalovic do knihařství a 

na Ďáblovu bibli. Pojedu na kole, sám. 

Sednu si do hospody, budu pozorovat život, 

přemýšlet, dělat si poznámky. 

Proč sám, proč tolik věcí vypouštím? 

Nezvládám. Nezvládám přehršel informací. 

Spoustu tváří okolo. Ne, že bych proti nim 

něco měl. Ale nejradši jsem s takovým 

milým člověkem, tedy s Já. A venkem, 

abych nepsal klišé, že s přírodou. Před 

Kopidlnem orali. Tu vůni, kdy se země 

obrací, mám v sobě. To je energie. 

Sepisuju si, proč rád sám. Proč jsem si 

cestou z Martina šel sednout od kolegů do 

jiného vagónu. Proč mi tam s kafem a 

výhledem z okna bylo dobře. Touhy stáří? 

Mám na některé věci jiný názor. S jejich se 

nesrovnávám. Už se nechci přít. Jen do 

článku někdy ten názor napíšu. 

Akorát je mi líto té žranice v HB v pátek 

večer. Tady vždy vítězí materialismus. 

Nejdřív vyhlášení nejkrásnějších knih – a 

pak se otevřou dveře … 
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Jirka 5 

Napsal: „moji mili, ● je to 5 let co jsem 

prisel do Jicina ● do Valdstejnova 

zapomenuteho snu. ● Nikoho jsem v tomto 

meste Rumcajse neznal, ale presto se kolem 

zacali objevovat lide, ● kteri mi pomohli a 

pomahaji realizovat blaznivy plan… ● Plan 

vytvorit z teto barokni barabizny kulturni 

centrum na snove umeni…  

Vim ze casto nezbyva cas se zastavit a 

podekovat. ●Tesim se na vas.“ 

Lidí přišlo 32, z toho nezletilců tři, psové 

dva. Ale pak někteří opozdilci ještě bloudili 

lesem, ty se nepodařilo spočítat, protože byla 

tma. 

Před Lodžii ležela tlustá kniha, v ní byly 

pokyny. Nahrané. Jirkův hlas vyzýval, ať se 

vydáme Tajůplnou cestou Valdštejnovým 

lesem. Na cestě byl potok, jeden. Bláto skoro 

všude. Přes potok lávka z klád. Děti se 

přenesly snadno, psové těžko. Všichni se 

těšili, že do potoka někdo spadne a bude 

sranda. Nespadl ani pes. 

Před námi byl kopec, ale ten nikdo neviděl. 

Tma byla totalitní. Na kopci byla nějaká 

světýlka. Na kopci byla i hudba. V černém 

lese na tom kopci bylo harmonium, na to 

harmonium hrál nejdříve Jirka, pak se 

prostřídali s Jardou. Když Jirka nehrál, tak 

držel oslavný projev. Naštěstí umí krátký. 

Když hrál Jarda, zpíval ty svoje písničky, 

které umí jen on: „Proto jsem tě zavedl až 

sem / do tyhle pustiny  / kde tě nikdo nebude 

hledat…  

Všichni seděli a nábožně poslouchali. Až u 

čtvrté písničky to někdo nevydržel a uzobl 

kousek sýra. Byl to sýr norský. Někdo si 

nalil svařák, někdo utrhl ze stromu preclík.  

Protože jsme hnusný materialisti. Začali 

jsme rozbalovat ty krabice, a otvírat ty láhve, 

co jsme tím blátem přinesli. 

Jarda přestal hrát a vykládal, jak se opravuje 

harmonium, protože to je jeho oblíbený 

nástroj. Když se ty jazýčky naladí podle 

ladičky, jak se stejně musí dolaďovat na 

ucho. Moc jsem tomu nerozuměl, ale měl 

jsem radost, že lidské smysly jsou důležitější 

než technika. Nastalo všeobecné veselí, 

inteligenti tomu říkají žranice. 

Takhle vypadá to snové umění. Někteří to 

nazývají kulturní imaginárium. V té tmě, ale 

byla tam trochu světýlka ze svíček i 

z žároviček, jsme si ho užívali. Ale už zejtra 

máme pracovní schůzi, protože se připravuje 

Slavnost stromů a už na to máme ani ne 

tejden. To bláto na botách a nohavicích 

vychutnali jsme si až doma za světla. 

 
19 10 2016 Noc s Kavánem 

„Tak se bojím, abych nezačal brečet dřív, 

než to bude potřeba.“ Pověděl malíř 

František Kaván, když mu v Hlinsku v roce 

1941 uspořádali k jeho pětasedmdesátinám 

výstavu a on byl viditelně dojat. V hlinecké 

škole bylo tenkrát víc než 600 jeho obrazů. 

Na výstavě v jičínském zámku je jeho 

krajinek desetkrát méně. 

Dost velký výběr jeho obrazů je 

v monografii, kterou připravil Michael 

Zachař. Tu ale nemá ani Knihovna Václava 

Čtvrtka, ani knihovna muzejní. Sehnal jsem 

ji na jeden den, tedy i noc. Čtení dá se 

zvládnout. Zachař rozdělil mistrův život do 

několika úseků a na závěr dal slovo 

pamětníkům. K životním etapám přidal 

příslušné reprodukce.  

A to je na čtenáři, pokud si to zadá, přiřadit 

si sám pro sebe nálady. Duševní, či jiný stav 

malíře a krajinu na obraze. Protože mistr 

Kaván nic jiného nemaloval.  Putoval. 

Hledal. Buď krátkodobě, kdy čas měřil na 

hodiny, kdy jezdil za svými náměty 

automobilem Praga. Nebo se stěhoval. Pak 

se čas měřil na roky. Ve svém životě 

stěhoval se devatenáctkrát (*1866,  1941). 

Hledal nálady. 

Ve velké a těžké knize prohlížím obrazy, 

čtu. Venku prší. Krásně bubnuje na parapet 

okna. 

 

22 10 2016 Slavnost stromů 2 

Nemůžu najít své klacky, které jsem včera 

nařezal (pila nestála za nic) a zašpičatil. 

Dadla přiznává, že je uklidila, jak Jirka 

přikázal. Pak nemůžu najít svůj košík, který 

Ondřej vlastnoručně upletl. Dvě dívky se 

přiznaly. Měly v něm připravené barevné 

listy. Vypadalo to moc pěkně, ale my ho 

taky potřebovali. 

Majka vymyslela, že se odstěhujeme pod 

svůj strom, tam budeme mít klid a nikdo 

nám nebude nic brát. Stůl, klacky, štafle, 
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košík a tři tašky věcí. Zatloukám kolíky, na 

kterých budou viset hádanky, Majka ty 

hádanky píše. Některé moje, jiné přivymýšlí. 

Kvůli přesnosti má tlustou knihu. 

Dohadujeme se na pravopise. (Na kterém 

stromě? Nebo na kterém stromu?) Majka 

stačí na každý hádankový karton přišít listy, 

protože to Jirka přikázal. Přehazuju provázek 

přes větev, věším košík, do něj vybíráme 

„ošahávačku“. Děti budou mít masku, aby 

neviděly, a budou po hmatu poznávat, co 

drží v ruce. Tluču kolíky na „přiřazovačku“. 

K listům správné plody. Objevil se Martin, 

váže jablka na větev. Náš strom se myslím 

jmenuje liliovník. Děti budou česáčkem na 

klacku sklízet. Majka krájí kostičky na 

„ochutnávačku“. Zase se zakrytýma očima. 

Kromě křížal mají později největší úspěch 

plátky syrové brambory. Některé děti 

poznaly i petržel. Všechno napichujeme na 

špejle a dáváme dětem pod masku do pusy, 

abychme byli hygieničtí. 

Začali jsme ve dvanáct. Když byly tři čtvrti 

na tři, utíkal jsem do kuchyně, bylo tam něco 

dobrého, ale už nevím, co to bylo. Majka 

tvrdila, že nemá na jídlo pomyšlení, tak se 

šla akorát vyčůrat. Rodinné týmy se trousily. 

Pointa: 1. Všechno co jsem slíbil přinést, ale 

zapomněl, jako zázrakem Majka přinesla. 2. 

Když je časová tíseň největší, objeví se 

Martin a pomůže. 

Hapyjend: Bylo 16:47 a začalo na nás něco 

padat. Když všichni utekli, došlo nám, že je 

to déšť. Navrhnul jsem Majce, že kartony 

hádanek sesbírám, aby se nerozpadly a 

nerozpustily. Majka řekla, že ne, že Jirka 

stanovil konec dílen až v pět. Tak jsme se 

ještě chvíli klepali zimou, až jsme se 

rozklepali. Majku už jsem nenašel. 

Lítost: Mrzí mě, že jsme nestačili vidět ani 

vyfotit žádnou z dílen. Prý byly skvělé. 

Naučení: Zcela zadara, akorát provázek a 

kousky drátů, a dá se pořídit úžasná zábava. 

I poučení.  

The end: Když skončilo divadlo Krále 

stromů, tak v lektorské místnosti stále krásně 

hučela kamna. V pravý čas přišla Míša a 

přinesla velký pekáč a v něm bylo pravé 

prase. Myslím, že pečené. Ještě tam byly 

různé talíře, myslím, že i s čočkou, ale 

hlavně s bramborovým salátem. Každý si 

z toho prasete utrhl, co na něj zbylo. 

Povšimnul jsem si, že dívka, o které jsem se 

později dozvěděl, že je Tereza, si naložila 

takový talíř, že by ho nesnědl ani 

dřevorubec. Ona snědla. Byla to dívka 

francouzská, ale i česká: 

Co tě přivedlo do Francie? 

Láska. Zamilovala jsem se tam. Před pěti 

léty. 

Co tam děláš? 

Divadlo, keramiku,… Máme tam Asociaci 

našich lidí. Ale i jezdíme po Evropě. Teď 

jsme sem přijeli na Workshop.   

Tak jsi Francouzska? 

Ne. Proč? Jsem Češka, ale mám občanství 

evropské. 

Tak se dělá kultura. Budu posílat noviny do 

Nantes. Tak se dělá internacionalismus. Ale 

takhle se tomu říkalo za socialismu. Teď je 

to něco úplně jiného.   

 

KaNiHu 
Přijeli a zaplnili byt, i když jsou tak malí. 
Hlukem, pohybem, nároky. Když se 
nechytnou u hraní, tak něco chtějí. Ale 
když se chytnou, dobře se na ně dívá i 
je poslouchá. Například když stojí u 
okna a Nina Hubertovi vysvětluje ptáky i 
jinou podívanou. 
Když se jdeme projít, sbírají listy a 
dávají mi je, abych je nesl. Listy jsou 
špinavé a po dešti studené. Takové jsou 
i jejich ruce. Ty malé kouzelné ručičky. 
Střídám je po obou mých stranách, ale 
pořád to nevychází, abych je zahřál. 
Čtyři (ruce jejich) ku dvěma (mým). 
Nejvíc je baví ozvěna v průchodu do 
dvora lentilek. Ale mají jen slabý tlesk. 
V Cidlině je tak málo vody, že jim 
žádnou řeku nemůžu ukázat. 
Ale nová lávka u garáží krásně duní, 
když se po ní přeběhne. Dávají si ji 
několikrát.  
V Lodžii našel Hubert dílničku Renaty. 
Při výrobě loutek mu stačila pilka. Řezal 
a řezal a řezal, až do deště. Ale toho si 
moc nevšímal a řezal a řezal. 
Nině se nejvíc líbila hádanka 
„ochutnávačka“. Měla hlad. 
Když přišel Hubert domů, řekl: „Napište 
mi Ježíškovi, ať mi koupí pilu.“  


