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Sedmnáctý listopad po jičínsku 
Jak už bývá obvyklé, tak bez pozvánek. Ale 

byl host. Jarda Traband Svoboda. Kamarádí 

se s Lodžií a tento den měl tam v půl osmé 

Koncert Svobody. Tak si u kašny 

s Tomášem Dvořákem navzájem půjčovali 

kytaru. Dvanáctistrunnou. Zněla. 

Objevilo se podezření na dalšího hosta. 

Když Miloš Zeman nevystoupil nikde 

v Praze, že asi přijede do Jičína. Dron, který 

poletoval nad kašnou, to podezření posílil. 

MZ bývá obklopen stále většími a většími 

ochrannými opatřeními. Nepřijel. Nechyběl. 

Tak jsme si to užívali. Přišli i politici. I 

z opozice. Ale tady si na to nehrajeme. 

Hlavně že byl svařák. Paní novinářka 

Vlaďka fotila, pan manžel věžník točil. 

Pohoda. 

Pan starosta Jan Malý připomněl sedmnáctý 

listopad, ten nejstarší, v devětatřicátém. Pan 

kdysi poslanec Vladimír Mikan připomněl 

výstavu Havlových fotografií v Centru 

současného umění DOX v Praze. Řekl, že 

bychom se měli snažit, aby to bylo jako za 

něj, kdy sem jezdily osobnosti ze světa. A 

využívat lépe možnosti, které se nám 

z Evropy nabízejí.  

Tím projevy skončily a nastaly kuloáry, 

které bývají někdy důležitější než akce sama.  

Každý si povídal, s kým chtěl a o čem chtěl. 

Tomáše přišel povzbudit rodinný soubor, a 

tak zněly i lidovky. I ta o tom polámaném 

kolečku a malé orbě. Proč asi? Do toho 

moderátor s nějakými nostalgickými 

vzpomínkami, ale nikdo ho moc 

neposlouchal, tak toho nechal. Prostě 

listopadový mejdan v Jičíně se vydařil. 

V sedmnáct dvacet sedm napočítal jsem 57  

 

 

lidí. Ale možná s přesností plus mínus pět. 

Byla tma. Počítalo se špatně. A taky ten 

svařák. Byl červený. Policejní odhad počtu 

lidí na demonstraci není znám. Ona to taky 

nebyla demonstrace. Jednou nám to dějiny 

spočítají. 

Však konečně se personálně naplnil jev 

Jičínská kavárna. No, ona to není kavárna, 

spíš hospoda. Hlouček těch, co spolu 

mluvíme. Téma – politika velká i malá. Ta 

malá sklouzla taky k JMP. Ne ve zlém. Jen 

jak dál. To už byla řeč hlasitější. Taky si 

přítomní dělali srandu z jedněch jičínských 

novin a jejich redaktora. Ten byl rád, že se o 

jeho novinách mluví. To už bylo u Divé 

Báry a u tlačenky. Bylo třeba se ohřát. 

Abychom byli zdraví a mohli se za rok 

sedmnáctého v sedmnáct zase sejít. 

 
JMP znovu ohlédnutí. 
Vedení pohádkového festivalu pozvalo 

novináře na hodnocení. Pečlivě připravené, 

převedené do promítání na stěnu. Odevzdalo 

kus užitečné práce. Ale. Když se paní 

redaktorka zeptala na závady, objevilo se, 

možná po šestadvacáté, že byly problémy 

s úklidem. Nebyly zásadní, hoši 

z Technických se činili. Když bylo nejhůř, 

stačilo si jim říct o černý pytel a ten koš 

vysypat. To říkám i jako metaforu. I realitu. 

Novináři dostali čtyřlistové Hodnocení 

projektu. Tady problém začíná. Předem 

říkám, ne problém zásadní. Ale chceme-li 

příště lépe, měli bychom analyzovat 

důkladněji. Hlavně ne sami sebe. Hlavně ne 

klouzat po povrchu. „Velmi pěkná podívaná. 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz 1. prosinec  2016   č. 12  /  16 
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Skvělá atmosféra…“ Jiří Lábus na pěti 

stránkách dvakrát, Michal Malátný dvakrát. 

Celebrity, cirkus, poděkování, pochvala. 

Akorát tu chybí Věřina oblíbená „rozzářená 

očička dětí“. Prostě povrchní, trochu 

sebechvalné. Teď nemluvím jen o těch pěti 

stránkách. Ale o celkovém přístupu 

k festivalu. 

Má celá pohádka daleko větší význam. 

Kupříkladu výchovný. Tady ani zmínka o 

Cirkusu Nostalgie, o Balbineu v koleji. Ani 

slovo o tom, jak je skvělé, že přijde parta 

dívek, zorganizují si svůj program. Trochu 

jinde, trochu jinak. Balbineum, jeho 

tiskařská dílna, poněkud mi připomněla 

původní myšlenky festivalu. Rozzářená 

očička jsem neviděl. Ale slyšel jsem, jak 

holčička usadila maminku, že si tu loutku 

udělá sama. Ať na ni nepospíchá. V příruční 

dílně Nostalgie. Pak si ji, zamazaná od 

tiskařské barvy, hrdě odnášela. 

Co učíme děti směřováním na různé patrony 

a záštity a celebrity všeho druhu? Byly časy, 

že Pohádkové noviny vydělávaly, nemalý 

výdělek vezl se do dětského domova a šel 

holčičce do Indie. Redaktoři a kameloti i 

odběratelé věděli, smysl toho konání. Vlnění 

před podiem se známým zpěvákem je jen 

kousek našeho života. Nechybí pohádce 

kousek „intelektuální“ složky, jako bývaly 

hádanky a hlavolamy? Dalších námětů našlo 

by se víc. 

Značně se abgrejdoval (změnil, 

modernizoval) tvůrčí tým JMP. Značně 

omladil. Dobře tak. Přišli lidé s malými, 

nebo žádnými zkušenostmi. Učí se za 

pochodu. Některé věci neznají, či jim 

nedocházejí. To je trošku chyba, není to 

vina. Jednou z možností pro vychytání 

nedostatků, či přínos nových nápadů, je 

nezávislá analýza, posouzení celého konání 

odjinud. Mohlo by ji třeba zaplatit město, 

které je spolupořadatelem. 

Neberte, prosím, tento povzdech starce ve 

zlém. My nestoři jsme to tenkrát nedělali líp. 

 
Jičínský ples se sekyrkou. 
Uprostřed sálu Masarykova divadla je 

špalek. Takový je skautský zvyk. Když 

začíná důležité konání, jde sekera do špalku. 

Tak začal i druhý ples jičínských skautů 11. 

listopadu 2016. Zněla trubka, byl nástup 

v krojích, vztyčení vlajky. 

Pak se ale skautky i skauti převlékli do 

parádního a Levou rukou band spustil. Umí, 

kapela. Hrála všechno, co se učí v tanečních. 

A tak si to dívky a kluci užívali. Ti starší? Ti 

si rádi zapakovali své mládí. Jen Standa 

Hylmar (97) zůstal v kroji. Díval se a 

vzpomínal. Jak v byl v roce 31, ještě za 

Masaryka, v Praze na Jamboréé.  

Vzpomínek bylo hodně, přišli pamětníci. Na 

každém stole byl zelený program, na kterém 

byla popsána i slavná historie Střediska 

Brána Jičín. Traduje se od roku 1912 a 

zdaleka neznamená jen schůzky a tábory. 

Skauti jsou zapojeni v jičínském kulturním 

dění. Od festivalu Jičín město pohádky, po 

Pochod za Rumcajsem. Účastní se mnoha 

bohulibých aktivit, jako je Postavme školu 

v Africe. 

Program bálu byl pestrý. Předtančení 

obstaraly skautky, přestávka byla vyplněna 

promítáním filmu Jeden den v táboře. Skauti 

mají kromě srubu na Čeřovce i tábořiště 

v Netolici. Tábor si sami staví a dobře se 

obejdou bez elektřiny. Vede to totiž k tomu, 

že se naučí mnoha dovednostem, které jejich 

generace málo zná. Nahoře byl na ukázku 

postaven stan. Alžběta provozovala tu 

fotoateliér, kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit. 

O to by nešlo. Ale vybral si k tomu i 

transparent, na kterém je napsáno moudro.  

Však pojďme do sálu. Móda je pestrá. 

Dlouhých bálových šatů nebylo mnoho, ale 

jedny krásné bílé. (Svatební. Svatba 

odehrávala se na tábořišti.) Zato některé 

krátké byly až tuze krátké, k potěše pánů. 

Věkové zastoupení bylo široké. Některé 

malé skautky po předtančení zůstaly, jednou 

do roka tak lze. A o sedmadevadesáti byla 

řeč. Točil se Kozel 11, byl správně 

vychlazený.  

Společenské či jiné výstřednosti 

zaznamenány nebyly. Manželské i jiné 

podobné události zůstaly správně pod 

rodinnou pokličkou, mnohde i pod peřinou.  

2. skautský ples se vydařil. 
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Máme rok Kavánův 
Protože pan malíř František Kaván se před 

150 lety narodil a před 75 lety umřel. Taky 

ale máme rok Luštincův. Protože pan doktor 

se mistru malíři důkladně věnuje. Připravuje 

jeho výstavy, přednáší o něm. Jako třeba 

v úterý osmého listopadu v jičínském 

muzeu. Přišlo víc než padesát lidí, pořád se 

musely přidávat židle. Zdalipak by alespoň 

polovina byla, kdyby se třeba jednalo o 

konceptualismu? I tohle signalizuje, jak je to 

s kumštem krajinářským a jiným. 

Když viděl přednášející, že přišly děti, řekl, 

že jim musí své slovo přizpůsobit a 

přizpůsobil. Pouštěl obrázky mistra Kavána 

a moudře o nich mluvil. Ani ne protivně 

vědecky, ani ne jen drby. Doktor Luštinec 

umí. K obrázkům přiřazoval Kavánův život. 

Neboť současné duchovní rozpoložení, ano, 

i trable, i štěstí, projeví se ve stylu a náladě 

obrazu. Proč odešel student Kaván z pražské 

akademie? Dosáhl stupně, kdy mu škola 

neměla co dát? 

Jak je to s padělky jeho obrazů? Kdo chce 

Kavána kupovat, nechť si nechá udělat 

expertízu. Proč právě tohoto krajináře 

podvodníci rádi napodobovali? Maloval 

snadno? A vůbec – jak je to s kvalitou? Pan 

doktor přiznal silnější, i slabší období 

v mistrově malbě. Obecně platí, když malíř 

koná z musu, maluje na zakázku, utrpí 

kvalita. 

Mnohým vybavuje se dilema malířovo. Jeho 

rodná chalupa už byla „v zabraném“. Když 

Němci zabrali české pohraničí, vedla hranice 

kousek na jih od stavení. Pokud chtěl 

František Kaván zůstat v Česku, tedy 

v protektorátu, do svého rodiště nemohl. 

Těžké rozhodování. Je tohle dilema nějak 

obsaženo v obrazech? Právě v okolí 

Víchovské Lhoty mistr rád maloval. 

Přinesl pan Luštinec některé dopisy a mile 

z nich předčítal. Třeba o tom, jak F. X. Šalda 

přál si mít doma Kavánův obraz, ale peněz 

mnoho tento literární odborník neměl. A tak 

smlouval cenu a navrhoval splátky. Jak málo 

víme, jak žili lidé z čítanek a jiných učebnic.   

Příběhů mnoho. Zdaleka se nevešly do 

jednoho večera. 

 

Ženy perem 
Na pozvánce bylo napsané Ženy perem. 

Tereza, Dita, Míša a Pavel. Jičínská tvůrčí 

literární skupina. Vymyslely svůj příspěvek 

do Dne poezie 2016 tak, že se sejdou 

v Rumcajsově ševcovně, každý přinese 

nějaké knížky a budou z nich číst.  

Přísloví se naplnilo. Podle knížky poznáš, 

jaký ten čtoucí je. Zejména když ještě autora 

představí. Něco o něm poví. Zahradníček, 

Biebl, Geisslová, Machar, Orten… Výběr. 

Už nežije nikdo z nich. Ale nejsou to staří 

klasici z čítanek. Pavel a dívky četly, 

nemnoho dalších poslouchalo a kdo chtěl, 

pověděl názor. I trochu beseda. Diskuse. 

Možná zklamáni ti, kteří přišli jen 

poslouchat? 

Zněla slova, jako „syndrom povinné četby… 

každý si najde ten svůj význam … metafora 

se nesmí vysvětlovat, tím se ztrácí … nad 

Holanem jsem se i červenala … poezii píšou 

hlavně muži, ale 98 procent je o ženách“, 

atd… 

I na Shakespeara došlo. Na Martina 

Hilského, jeho překladatele a vykladatele. Že 

překládá dávného autora do našeho věku. 

A přišly plány. Co dál? Psychobásně. Básně 

lidí z psychiatrie. Záleží na prostoru. Prostor 

dělá hodně. Ženy perem četly při JMP na 

Čeřovce. Dobré místo. Zopakovat.  

Ostatně soudím, že takové čtení, ke kterému 

si každý může říct, co chce, nám chybí. Ano, 

občas bývá autorské čtení. Jednosměrné. 

Umělec čte, posluchači poslouchají. Do toho 

občas nějaké brnkání. Ale číst méně (i svoje 

i klasické) a pak si hned říct, co si o čteném 

slyšeném myslím, nebo se ptát, to chybí. 

Beseda.   

Dvě oslavy Dne poezie byly v Jičíně. První 

9. listopadu DIV a Ze šuplíku v KVČ a teď 

Ženy perem. A pak, že v Jičíně není kultura.  

 

Čtení 
 

Almanach Dvojky 

Vyšel ke stotřicátému výročí školy. Dostali 

příspěvek na oslavy od Václava Rybaříka a 

podporu od radnice a kraje. Tak je na křídě, 

fotky kvalitní, barevné. Stránek dvaapadesát. 

Vlastně víc, fotky jsou i na obálce. Zejména 
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na zadní a předzadní straně je vidět, jak se 

paní učitelky, ostatní pracovnice, pár učitelů 

a školník usmívají a jak jim to sluší. 

Dohromady ho dal pan ředitel a pozval 

k tomu mnoho spolupracovníků někdejších i 

současných a samozřejmě i archiv, zejména 

v osobě Evy Bílkové. 

Pominu dobu historickou, a jak to bylo 

s Raisem a cvičnou školou. Jakož i přelistuju 

budovatelské úspěchy. Zejména přístavba i 

stavba je krásná, však se tam dá docela 

snadno zabloudit. Z historických fotek 

zaujala skutečnost, že kantoři jsou, tuším 

výhradně pánové. Se svými kníry a přísným 

pohledem. Je jasné, že tehdá by si žáci vůbec 

nedovolili to, co je dnes běžné. V zadnější 

části dovídáme se, že jeden pan učitel 

úspěšně pedagogoval  pomocí pravítka přes 

ruku. Práci měl stále, pravítka se lámala, a 

tak si jich hned na začátku roku opatřil štůs. 

Je nás mnoho, kterým se po těch časech 

stejská. Ale abych dokončil ten gender. Na 

zadní straně jsem na fotce napočítal 

dvaačtyřicet pedagogů a z toho jen 6 

mužských. Pravítko nemá z nich nikdo. 

Ale pojďme k těm vzpomínkám pamětníků. 

Nikdo nepíše o tom, jak je rád, že se naučil 

motýlokvěté kytky, ale několik vzpomíná na 

výlety, tábory, hory. Na pány profesory a 

učitele. Nebudu jmenovat, ti dobří by se 

nevešli. Ledacos užitečného se tehdejší žáci, 

dnes starci, naučili. Ve sborníku vesměs 

chvála. Jen někdejší paní ředitelka Marie 

postěžovala si, jak se jí nevedla spolupráce 

s tehdejším vedením města. Začala 

ředitelovat v roce 96. Vnímaví Jičíňáci jistě 

vzpomenou, jak zbytečně odešel dobrý 

ředitel Milan Smolík. 

Cesty, jako zdroj poučení. Comenius přivedl 

žáky do Polska, Norska, Německa, Francie, i 

do Turecka, Řecka, Španělska. Ale těch 

projektů tady u nás v Jičíně. Terra felix – 

valdštejnská doba, Cestička do školy – když 

jí chodili rodičové a prarodičové, Zpátky ni 

krok – období socialismu. Tuším je jich víc. 

Výuka v přírodě, spolupráce na JMP. Paní 

učitelka Vejvodová (* 1922) vzpomíná, jak 

učila veverky tancovat. Teď trpí: „Představte 

si, oni napíšou žyrafa s tvrdým y.“ Ale to ve 

sborníku není. Michalovi Novotnému, 

řečenému Malátný (Chinaski) zabavil pan 

ředitel Španihel kuličkové pero. V páté třídě 

chytla hochy rocková muzika a bylo 

vymalováno. Atd. 

Je dobré, že lidé vzpomínají a vyprávějí. 

Více takových almanachů.  

A ještě – jak by bylo pěkné, sepsat tak 

historii jičínského školství. Nebo alespoň 

pohovořit s kantory, kteří jsou už senioři a 

mají o čem vyprávět. 

 

Češi za císaře pána   
se jmenuje nový historický seriál v Lidových 

novinách. Jeho editorem je vedle Luboše 

Velka i český historik Ivo Cerman. Někdejší 

valdický občan a maturant Lepařova 

gymnázia (1994). Byli to takoví kluci, když 

byli studenty. Pouštěli se do všelijakých 

recesí. Ta generace Smolíků, Kopalů, další 

mi už zamlžila paměť. A vida, oni teď vědci, 

divadelníci, výtvarníci… 

Média dnes snaží se atraktivnit, získat 

čtenáře. Tenhle nápad je dobrá atrakce. 

V každém čísle stránka. Na ní čtyři menší 

články. Osobnosti, památky. Fotky, 

reprodukce obrázků. Mapy. Co my víme, jak 

to Rakousko-Uhersko tenkrát vypadalo? Za 

Františka Josefa I. potrpěly si noviny na 

karikatury. I politické. Poutavé. Na 

Marxových poznámkách je vidět, jak tvůrce 

Komunistického manifestu víc škrtal, než 

psal. Dnes by někteří tvůrci dobře udělali, 

kdyby seškrtali všechno, co napsali.  

PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. 

(*1976) český historik žijící v Praze a 

Českých Budějovicích. Od roku 2006 učí na 

Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. 

Často jezdí vlakem. má ženu, dceru a psa 

Chlupáčka. 
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Kousky z deníku  
 

08 09 2016 Diplomky i na základce 

ZŠBP na Veliši vypsala pro žáky témata 

závěrečných prací. To je všude? Diplomka 

už na základce? Ano. Někdy 15, někdy až 30 

stránek. Témata zdají se zajímavá: Aby teplo 

neutíkalo. Chov králíků. Ale taky Hrajeme 

divadlo nebo Rodokmen. 

Chudáci deváťáci a osmáci. Ale mohlo by to 

být zajímavé, ne?  

 
27 10 2017 Rozvážím 

Někde se já a kolo brouzdáme listím. 

Brouzdám rád. Vnímám barvu, jak se měnila 

od květu po list. Od žluté přes zelenou až 

zase do žluté. Ale jiné žluté. Do zlatova. 

Dobře, že proměnlivost. Změna jako 

v životě. ∎ Na radnici probíráme volby. 

Nelíbí, co udělali v Hradci, že nerespektovali 

výsledky voleb. Dostáváme se až k tomu, 

jaký je tam boj okresů o investice. Až 

nevraživost. Náchod opanoval rozhodování. 

∎ S panem profesorem dostáváme se ke 

Kavánově výstavě. Shodli jsme se na obrazu, 

který se nám líbí. Vzadu, les. To mě těší. On 

dovede poznat lepší a slabší obrazy. Tj. 

většinou takové, které jsou malovány na 

zakázku. ∎ Cena města Jičína lidi zajímá. 

Letos navržen Jiří Liška a Miloš Šejn. 

Symbol politický a umělecký. Koho bychom 

vybrali my? Komise dala přednost bývalému 

starostovi a senátorovi Liškovi. 

Koukám, čím se lidi zabývají. Pejskové nosí 

teplé kazajky. Možná ani bezdomové nemají 

tak teplé. Na jednom domě čtu reklamu: PSÍ 

LÁZNĚ A SALON. Dopr. Objevuje se nová 

profese – venčení psů. Se čtyřmi psy chodí 

tu po ulici holka. Asi už paní. Jak se to 

povolání jmenuje? Ví to někdo? 

Lidská rozcáplost se stupňuje. Vlastně psí 

zhejčkanost je to.  

 

25 10 2016 Akademie, besídka 2. ZŠ 

Na oslavu 130 let školy besídka. Klasické 

provedení školních besídek. Paní učitelka 

Adél namočena v přípravě. Aerobik, tanec 

na Starci na chmelu. Náročné pro začínající 

paničelku, která má starosti s přípravami. 

My dva se pak dohadujeme, jak se komu 

líbilo. Adél k tomu několik poznámek, i 

kritických. Je profesionál. Léta trenérské 

práce aerobické jsou znát. Já spíš chválu, že 

se konalo. Že je to připomínka klasických 

besídek, které mívaly svůj půvab. Ještě 

někde mají.  

Na besídce plno. Rodiny Hujerovců si 

užívaly svých dětí. Dopoledne se hrálo pro 

školu. Spolužáci tleskali velmi. I takhle 

buduje se vztah ke škole i k učitelům. 

Moudří kantoři dovedou s dětmi poskakovat 

po jevišti ve zvířecích kostýmech. Autorita 

neutrpí. 

Docela by mne zajímalo poslouchat, jak 

celou věc „zdrbnou“ třeba deváťačky. 

Poslouchat, ale nepozorován. 

 
02 11 2016 Napsala mi čtenářka, 

že se mnou skoro ve všem souhlasí, až na ta 

děvčata. Jaká? Která? Nojo. Když se mi 

nějaká líbí, tak si ji tiše užívám. Často to vím 

jen já sám. Ona ne. My někteří novináři – co 

na srdci, to na papíře. Víte, kolik novinářů si 

vymýšlí? 

 

04 11 2016 Před přednáškou 

v Porotním sále jsme si zdrbli. Drby byly o 

Nové Pace. Vzpomínali jsme na blahé časy 

novopacké kulturní = na festival kultury na 

okraji, který se jmenoval Muzika Paka. 

Kvalitní účastníci z „okraje“ českého 

kumštu. Škoda ho. I jiných dobrých věcí 

škoda.  Ivoš šel ke kantořině, má svou Školu 

pod Hůrou. Jiní dělají jiné. Prý kultuře 

vládne v NP člověk, no, jak to napsat slušně. 

A zvoleným zástupcům lidu je to jedno.  

 
05 11 2016 Včera večer  

jel jsem z přednášky Jaromíra Typlta. Byla 

tma, zima (vlezlo), byl strach. Blbej pocit, že 

absolutně nevím, co o tomhle budu psát. 

Přednáška se jmenovala Skryté, skrývající 

se, skrývané. Byla o všelijakých těch 

okultních naukách, a jak se to projeví ve 

výtvarném umění. Ze jmen znal jsem jen 

pár, výrazy jako kabala, apoteóza 

spiritualismu, okultní rej jsou mi zamlžené 

stále stejně. A o tom mám psát. To neumím. 

Nevěřím, že někdy budu. 

Ráno jsem se probudil v 04:56. Na jazyku 

měl jsem úvodní větu žádaného článku. Ještě 

v pyžamu zapnul jsem počítač, místo abych 
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si šel vyčistit zuby. Stejně žádné nemám.  

V 06:13 ukázal mi Compaq 2667 znaků 

(včetně mezer). 1,5 normostrany. Zasloužím 

si snídani.  

PS – v článku byla věcná chyba. Blbej pocit. 

 
07 11 2016 Hořice 

Petr chvíli koktal a pak se zeptal: “Kolikrát 

chodíš za noc?“ Když jsem řekl, že třikrát, 

myslím, že byl spokojen. Kdo nemá v našem 

věku něco s prostatou, je nějakej divnej. 

Ano, i pánové, když se sejdou, tak mluví o 

nemocích. Ale my jen krátce. Přesto jsme se 

ani k těm ženským, o kterých si prý chlapi 

vykládají, nedostali. Protože řeč byla hlavně 

o umění. 

Pěkně vyprávěl o svém sochařském kumštu. 

Jak se mu pojí s poezií. Jak když něco udělá, 

tak ještě k tomu přečte básničku. A je pro něj 

důležité, mít zakázku. Dělat něco pro 

lidstvo, co tady po něm zůstane. Takhle to 

neřekl, ale vím, že to myslel. Když dělal 

Boží muka pro Běchary, tak nejdříve jezdili 

s jezeďáky po vsi a okolí, než našli místo. 

Pak tam Petr postavil křížek z kartonu a 

dívali se na to, jestli je to ono. A začal 

sochat. Kde se to uděje, aby jézéďáci pořídili 

pro svou ves sochu? Měl jsem z toho radost 

a dali jsme si další Gambrinus.   

Zpátky jel jsem po studentském zvyku 

stopem. Kamioňák jel si do Jičína svým 

malým autem vyřizovat důchod. Jak bývá 

zvykem, hudroval. Na málo peněz, na 

zbytečné úředníky. Nic nového. Chytil se, 

když jsem se ptal na to, jak jezdil do Ruska. 

Tam musel procházet proclením. Prostrčili 

lanko, zajistili. Zapečetili. Ale jinde po 

Evropě jede jako po Česku. Vida, k čemu je 

ta EU dobrá. 

Ale nejvíc jsem mu nahrál otázkou na velká 

auta. Pochvaloval si, jak jsou perfektní. 

Když se přiblíží k autu před sebou, sám ten 

kamion přibrzdí. Když pan řidič přejede 

podélnou čáru, uprostřed nebo u krajnice, už 

mu auto nadává. Noclehy na parkovišti dají 

se přežít. Ležení v autě je pohodlné. Kdepak 

hotel nebo ubytovna. Nic by si nevydělal.  

A byl jsem doma v Jičíně. Co všechno jsem 

se dozvěděl.  

  
09 11 2016 Dostávám po tlamě (zase?) 

„ … narazil jsem dnes na článek o své 

jičínské přednášce a jsou v něm bohužel 

informace, které vyloženě ohrožují můj 

odborný kredit. Pan Bohumír Procházka mě 

necituje dobře, vkládá mi do úst nesmysly. J 

T …“ 

Nesprávně jsem citoval jednu větu z 

přednášky. Vadí mi to na mně. Další větu 

z mého článku nepochopil Jaromír Typlt. Za 

tou si stojím. 

Nebudu se vymlouvat. V té větě o tarotu má 

Jaromír pravdu. Přemejšlím, co s tím do 

budoucna. Nabereš si, vole proChore, věci a 

pak to nezvládáš. Promiňte Jaromíre. 

 
10 11 2016 Uvedení knihy 

Terezky a otce Kordíka. Obratem posílám 

fotky. Terezka napsala: 

„Milý Prochore, velké díky, fotky jsou 

super! Mám radost, že je dokumentace.  

Pro nás to byl krásný večer vespolek. 

Společnou práci na knize jsme si užívali a 

tyto besedy jsou pro nás odměnou a 

"třešničkou na dortu". 

Ještě nás v pondělí čekají Hořice, díky 

husitské farářce Eli Zapletalové. Je to vtipné, 

jak se realizuje úplně přirozeně "ekumena" 

nejrůznějších duchovních názorů skrze naše 

osobní přátelství.“ 

Tak i tohle je práce novináře. Takovou 

dělám rád. Ale je to makačka. Je to i 

potěšení, když slyším, jak funguje ekumena. 

Věc má háček. Terezka přidává: 

„PS: Už ses v knize našel? Stránku ti 

nenapíšu:-), ale jsi v kapitole 10 (X). Jo a 

díky moc za anonci v Prochorovinách.“ 

Hledám. Při čtení dostal jsem se zatím ke 

kap V. Mimochodem je to onen půvab 

knížky, že v tiskárně vypadly čísla stránek a 

člověk v ní musí hledat. V hledání totiž 

člověk objevuje. Objevuje i jiné věci, než 

hledá. Stejně důležité. Půvab hledání. Máme 

na něj čas? 

Kapitola X? Najděte si. Jestli jsem otevřel 

problém, vyvolal, či vyvolám diskusi, dobře 

tak. K tomu přece média jsou. 

 

11 11 2016 Skautský bál 

ještě, teď soukromě. Nechtělo se mi. V téhle 

době radši spím. Taky jsem se trochu bál 

latěk. Loňský se vydařil, dobře se o něm 
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psalo. Nasazená laťka vysoko. Jak bude 

letos? Co napíšu? A když nenapíšu, proč tam 

tedy budu? 

Há zkoušela několikery šaty. Samozřejmě 

nakonec přijala ty první. V každých se přišla 

ukázat. Pak problém s takovou tou šálou, 

která v současné době zdražuje módu. Co já 

vím, která barva ke které. Není to jedno? Ale 

snáším to. Přece nebudu psát, že z toho mám 

takovou tichou radost. 

Loňský bál byl … propracovanější. Jak 

seděli v kvádrech a parádních šatech na zemi 

a dívali na film ze skautského života, to bylo 

k nezapomnění. Letošní film byl moc 

„umělecký“, trochu pobrkaný. Ale to bych 

nikam psát neměl. Jinak jo, dobré. 

Poskakujeme po sále a ptám se, proč tohle. 

Pletou se mi nohy. Há míň zapomněla. Ale 

je ohleduplná, ani jednou mě nesprdla, že 

jsem ji pošlapal nohy. Vyhráli jsme paličky 

na buben a Kača triko. Takže zasejc musíme 

do nějakého bálu, abychme vyhráli buben. 

Přihlásila se mi X se záludnou otázkou, jestli 

si na ní pamatuju. Jistě, pěkná holka. Ale 

jméno prostě nic. Dělali jsme spolu při 

pohádce hádanky. Byla bezvadná, pracovitá. 

Takové rád. Pamatuju, jak se omluvila, 

někde hráli. Ona na saxofon. Hlavně ale rád, 

že si hádanky pamatuje. Intelektuální dění 

uprostřed všelijakého vlnění před podiem 

s Michaly Davidy. Kdyby to tak někdo 

obnovil. 

Koukám po lidech. Nejsme nejstarší. Standa, 

Eva a František (řádili na parketu) asi pak 

my. Líbilo, jak hodně tancují podle 

tanečních. Obdivuju studenty a tky, které 

pamatuju úplně malinké, když se zakládala 

kapička. 

Taky líbí pestrost v délce. Od dlouhých až 

na zem, po absolutně a vyzývavě krátké. 

Tolik pěkných dlouhých nohou jsem už 

dlouho neviděl. 

 
18 11 2016 Na kredenci 

jsou myší hovínka. Na Há nové lince, které 

se dřív říkalo kredenc. Jsou čtyři hodiny. 

Moje hlava plná. Něco poslalo někam signál 

a ten mi nedovolil spát. Vůl. Představa myší, 

jak rejdějí po desce je příšerná. Nesnáším je. 

Jednou jsem spal ve spacáku a nedaleko mě 

běžela myš. Do rána jsem neusnul. 

Ale ne tak velkej signál. Dovolí mi psát. Co 

nenapíšu takhle ráno, to už ve dne ztěžka. 

Rovnám si slova pro článek, moc to nejde. 

Pro jednu událost mám okno. Nevzpomenu, 

co jeden pán řekl. Bylo mi to jasné, když 

mluvil, souhlasil jsem. Teď nevím s čím. 

Zase: Ježíšku naděl mi paměť. Když jinan 

dvoulaločný nepomáhá. Představuju si, že si 

na krk ušiju takovou mošničku. V ní tablet a 

rychle přistrčím záznamník. S tou 

mošničkou nejen budu, ale i budu vypadat 

jako blázen. 

Jistě, že to nebyla hovínka, ale kmíny, jak 

jsem si včera mazal housku. Jistě, že jsem to 

věděl. Ale je to efektní úvod. Úvod blázna. 

 
20 11 2016 Ráno 

4:00 + Četba nezabírá, neusínám jako 

obvykle. Aby taky. Radka Denemarková: 

Peníze pro Hitlera. Dochází mi, že jsem tu 

knížku už četl. Tedy – začal. Nevím, jestli 

dočetl. To poznám. Víc než drsné, poněkud 

náročné. Ne drsností stylem psaní. Taky se 

nechce věřit, že taková mohla být poválečná 

realita. Proto dávka 30 stran a přerušuju. 

Civím do tmy. P mi napsala, že přečetla 

tlustší knížku za víkend. To neumím. 

Otvírám přílohu lidovek Pátek jako relaxaci. 

Dlouho nečetl. Změnila se. Reklamy 

nebývaly. Kdyby nebyly reklamy, nebyl by 

Pátek. Rozhovor s Janem Třískou. 79. 

Mmluví o práci a ještě o práci. A o Americe. 

Jako by smrt neexistovala. Vypočítávám, že 

mě Vadlejch dovedl na jeho Zapomeňte na 

Hérostrata. Mohlo to být tak 61, 62. Před 

čtyřiapadesáti roky. Ale taky se v letopočtu 

možná pletu. Tříska říká o sobě, že je pedant 

a kamarádí se hlavně s pedanty. Jak tedy 

mohl s Juráčkem? Ten asi spíš bordelář. 

Alespoň podle jeho Deníků. 1077 stran, ale u 

těch vydržel jsem hodiny. 

Zase zhasínám, zase civím, zase marně. 

Musím si vypsat Hájíčkovy knihy a půjčit 

alespoň jednu. Zas myšlenka na tablet a 

mošničku. Pověsit na krk a mít pořád 

k disposici. Nahrávat rozhovory, 

poznamenávat nápady. Nemám „zvoráno“. 

Těším se na snídani, k nastrouhání jablek 

jsem se včera donutil. Skvělé s citronem. Ale 

trápí mne zuby. Dáseň není otlačená, 

skousnutí bolí. Leda bych si dal titanové trny 
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upevněné do kosti. Ty by to držely. Kus za 

patnáct. Tisíc. To jistě. A pak mě spálejí i 

s titanem. Hoří titan? Vždyť je to kov. 

Musím k doktorovi s tím, co mám na zádech. 

Musím…  

Dopr. belhám se tmou ke Compaqu. Napsal 

mi: Heslo není správné. Vůl. Vůl jsem já. 

Správné heslo hledám odmalička. Marně. 

Ježíšku dej mi ještě pár roků, abych ho mohl 

hledat. 

 

KaNiHu 
 

- Hubert nastoupil do školky. Všichni se 
báli, jak to vezme. Vzal. Ráno stojí u 
dveří a chce do školky. Odpoledne 
nechce domů. Už druhý den přinesl si 
škrábanec na nose. Ale není vyloučeno, 
že ho má od své sestry. Když jsem se 
ho zeptal co škola, pravil: „Dobrý.“ 
Takhle to říkají všichni, i pětkaři až do 
maturity. Hubertovi budou tři až v příštím 
roce.  
- Přijeli hajzlíci. Ale někdy jim říkáme 
miláčkové. Há říká miláčkové vždycky a 
já mám hajzlíky zakázané. Zapomněli si 
bačkory, zubní kartáčky. Rukavice 
nepotřebují, prý mají dlouhé rukávy. 
Občas jim tečou nudle. Oběma. Nina 
občas požaduje kapesník, Hubertovi je 
to jedno. Mám podezření, že občas 
zkouší, jak chutná nudle v polívce.  
Ale dneska ne. Polívku odmítá, že by 
blil. Ano, tak to říká. Motivuju 
nanukáčem. Stále odmítá. Když ne ani 
šunkofleky, varuju, že nanukáč nebude. 
Stále odmítá a vzpomíná na maminku. 
„Já chci tady maminku.“ To nikdy 
nedělá. Je mi ho líto, ale připomínám si 
svou větu, kterou každému říkám – 
základní pedagogická vlastnost je 
důslednost. Protestuje i tím, že se před 
spaním odmítá vyčůrat. Uložím ho, 
zatáhnu roletu, lehnu vedle, vyprávím o 
autu, které jede na měsíc. Stále řve. 
Vzpomínám na paní Prekopovou a 
obejmu ho. Na měsíc je daleko. Ve řvaní 
malé mezírky. Opakuju, že je náš malý 
hošíček, a že pojedu na měsíc s ním. 
Větší mezery. Oči přivřené. Usnul. 

Nemám bůhvíjaký pocit vítězství. Ale je 
to přece pro jeho dobro. Když se 
probudil, na nanukový dort si 
nevzpomněl. Tak jsem mu ho připomněl. 
Chtěl posypat grankem. Posypal jsem a 
koukám na něj, jak ukápnul na ubrus. 
Ale jsem mu neřekl ani slovo. 
- S Ninou píšeme MAMA. Čárkou nad Á 
ji nebudu zatěžovat. Každé písmenko 
začíná úplně odzadu. Nemůže pochopit, 
že je M nahoře ostré. Aťsi. Napadly mě 
sirky. To se chytil i Hubert. Intelektuál. 
Ale on skládal dům. Pak krabičky jako 
vláček. To ho bavilo nejvíc. Negramota. 
Nepostřehli, že přijel rodič. Kdož odjeli, 
musel jsem hledat baterky. Zase, jako 
pokaždé. Prostě někdy jsou Milačkové, 
někdy Hajzlíci. Jako my, velcí. Jenomže 
tomu tak mile neříkáme.  

 

10. 12. DIVOVÁNOCE 2016 
LODŽIE 

Netradiční adventní akce pro celou rodinu 

s vánočními dílnami, divadly a koncerty. 

14.00 - 17.00 DIVODÍLNY - Vánoční dílny 

pro malé i velké s Lhotákovými, týmem  

14.30 CHASA! -  Zapomenuté koledy 

moravských dědin. 

15.00 CESTA DO DIVOBETLÉMA -

 Netradiční pojetí příběhu o putování Josefa 

a Marie, útrapách na jejich cestě do Betléma 

i radostném narození Ježíška. Představení 

plné hudby a tance beze slov. 

15.30 KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ZVONEK 

- Loutky bez hranic - Vánoční loutkové 

pohádky v originálním balení. 

16.00 JITKA A DANIEL MALCZYK -

 Instrumentální hudba cizokrajin 

manželského dua.  

16.30 CESTA DO DIVOBETLÉMA -

 Druhé uvedení představení o putování 

Josefa a Marie. 

17.00 VLK A HLAD - Jakub Folvarčný -

 Zimní pohádka o tom, jaké to je, když má 

vlk hlad. 

18.00 JANA VÉBROVÁ - Uhrančivá 

písničkářka a akordeonistka.  

19.00 TYGROO - Bláznivý cirkus-

balkánský jazz. 

http://valdstejnskalodzie.cz/news/363/132/so-10-12-DIVOVaNOCE-2016
https://www.youtube.com/watch?v=OO5MHjYRD2M
https://www.youtube.com/watch?v=OO5MHjYRD2M

