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Redakční (omluva): 
dostal jsem psaní 

Vážený pane Procházko. Občas mám 

možnost číst Vaše PROCHOROVINY. 

Neříkám, že ve všem máte pravdu, ale často 

 trefíte svérázným vtipem hřebíček na 

hlavičku. Dost mě překvapil  úvodní článek 

v posledním čísle, nazvaný "Přívětivá 

radnice". Už začátek článku zavání 

řiťolezectvím. Zaměňujete (záměrně?) úřad 

s radnicí. Radnice jsou radní, úřad jsou 

úředníci. Hodnoceni byli úředníci, kteří 

sami odpovídali na 56 jim položených 

otázek. Například: dostupnost úřadu pro 

občany, úřední hodiny, zázemí pro občany, 

bezbariérovost, parkování........co asi 

odpověděli? Máte opravdu  pocit, že od 

loňska odbouraný hlavní vstup do úřadu 

Aris, parkování v bahně, o přístupu pro 

vozíčkáře do úřadu ani nemluvě, svědčí o 

přívětivosti úřadu?  Je to doslova výsměch 

občanům Jičína a okolí a něco o 

schopnostech vedení města vypovídá. 
Když už jste chtěl pochválit radnici, mohl 

jste si vpravdě  najít jiný způsob. Nechci 

polemizovat s Vaším názorem. Ale názor 

většiny Jičíňáků na minulé vedení,  co se 

týče přívětivosti, je opačný než Váš. Minulé 

vedení města v čele s  MVDr. Jiřím Liškou 

vysoce převyšuje současné vedení, 

představované arogantním a 

konfliktním babišovcem, JUDrem. Janem 

Malým.  

Jana Babáková 

 

odpovídám 

Milý Jirko a Jano B, 

 

 

moc se omlouvám za chybu v mých 

novinách. Nevím, jakým řízením osudu jsem 

přeskočil Tvoje starostování. Vlastně vím – 

je to moje stáří a jeho průvodní jevy. 

Čtenářům připomenu historie starostování. 

18 11 02 – 26 06 12 Martin Puš, 19 09 12 - 

05 11 14 Jiří Liška, od 05 11 14 Jan Malý.  

V článku Přívětivá radnice (č. 6/17) 

srovnával jsem své pocity z tiskové 

konference za starostování Martina Puše a 

doby současné. Místo vedení „předminulé“ 

napsal jsem „minulé“. Prostě jsi mi poněkud 

a neprávem vypadl. Ostatně když jsi 

odcházel, napsal jsem svůj článek, kde 

příznivě hodnotím Tvou práci. Tak ještě 

jednou – promiň. 

proChor  

 

Jarrrdo, to není koncerrt… 
Český písničkář Jaroslav Hutka přivezl na 

svůj koncert do kavárny Café Terasy 

v Železnici i výstavu svých linorytů a 

rozpovídal se o jejím vzniku. Může za to 

sbírka Františka Sušila Moravské lidové 

písně z poloviny devatenáctého století. Ta 

mu učarovala. Písničky z ní zpívá a v roce 

73 udělal osm linorytů jako ilustrace 

s vloženým textem.  

„Mám jiný pohled na moravskou vládu. Ta 

je prošvihnutá pentličkami, malíři jako je 

Joža Uprka, Karel Svolinský. Podle mne 

nejsou těmi pravými lidovými písněmi 

Rožnovské hodiny. To je snad ještě horší, 

než dechovka. Sušilovi šlo o kulturu, 

jazyk…“ 

Rozhovor se stočil až na pravost 

olomouckých tvarůžků. Hutka pochází 

z Olomouce, ale deset roků strávil 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
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v Holandsku, dlouhou dobu v Německu. „V 

Německu jsem se cítil líp, než v Holandsku. 

K Němcům máme blíž. Holandsko je tvrdá 

protestantská země. Být tam písničkářem 

není lehké.“ 

Řeč svezla se k významu písniček a 

samozřejmě k politice. Vzpomínali jsme, jak 

v roce 89 přiletěl na Ruzyň, ale nechtěli ho 

pustit. Tak za tlustou přepážkou vytáhl 

kytaru a zpíval. Lidi přes sklo neslyšeli, ale 

odezírali a zpívali s ním. „To byl moment, 

kdy jsem prozpíval železnou oponu. Ještě 

ten den jsem zpíval na Letné na demonstraci. 

Když jsem dozpíval, naklonil se ke mně 

Vašek Havel a říká: Jarrrdo, to není koncert. 

Sundáváme vládu.“ 

Vida, den před koncertem v Železnici zpíval 

lidem na Václaváku svou upravenou starou 

písničku Proč. Teď komu fandí ze 

současných politiků? „Na těch plakátech na 

Václaváku nefandím nikomu. Žádný 

současný není mým politikem. Makrona 

bych volil a Merkelovou. U nás nevím o 

žádném politikovi, který má ideu. Když 

třeba srovnám Bělobrádka s Merkelovou … 

Pár lidí bych znal, které bych v té politice 

chtěl. Ale oni nechtějí. Kupříkladu Pithart. 

Pokoušel jsem se psát Elišce Wagnerové. 

Marně. Já sám? Ano, váhal jsem tak před 

dvanácti léty.  Ale písničkář má být 

písničkářem.“ 

Během povídání chystal si kytaru. Taková 

trochu otlučená. Tak se ptám, kolik stála. 

„Koupil jsem ji v bazaru, stála tenkrát v roce 

74 tři a půl tisíce. Hned jak jsem ji vzal do 

ruky, věděl jsem, že tu chci. Už se mnou 

byla třikrát v Americe.“ 

Český muzikant Jaroslav Hutka má na sobě 

obyčejnou bundu a džíny, brýle, možná 

silné. Dlouhé vlasy, které byly a jsou 

znakem příslušnosti k určité skupině lidí, mu 

vlají. Slaví sedmdesátiny, pochází 

z Olomouce. Moravská příslušnost je na něm 

vidět. Když zpívá, lidi se přidávají. 

 

Propadák v Jičíně se dvěma 

stážemi (stage) 
Třetí Propadák v Jičíně na Čeřovce v sobotu 

10. června měl jednu zvláštnost - dechovku. 

Jmenovala se Kyzivátova, je z Libáně a 

sama byla překvapená, že byla na takový 

festival pozvána. V průběhu svého 

hodinového vystoupení na samém začátku 

byla z toho pozvání moderátorka tak 

upřímně překvapená, že třikrát děkovala.  

Pan ředitel Propadáku pak prozradil, že se i 

dechovka do rozpočtu vejde. 

Druhým překvapením je, že na Propadáku se 

neplatí. Jen za vypitá piva. Novopacká. Ale 

tohle už je věc známá. Jakož i skutečnost s 

počasím. Vydrželo. Inu odvážnému to 

obvykle vychází. To známe z Lodžie. 

Co tedy nevyšlo, byla skutečnost, že odpadla 

přednáška, i když druhá stáž byla 

nachystaná. Ta stáž jmenovala se Na hovno.  

Což je poněkud příznačné. Krásný stan s 

kobercem, technika připravená. Moderátor 

trefně uvedl, že pan Lindauer (hudební 

teoretik) se na nás vy....  a odjel do 

Španělska.  Krásně tím byla toaletní  scéna 

završena. Když Na ho…., tak Vy…. . Proč 

nenazývat věci pravými jmény? 

Ale nebylo zle. Stan nezůstal prázdný ani 

divácky, ani obsahově. Honza spustil svou 

poezii za zvuku bubnů. Byla úderná. Pak 

ještě proChor, který taky musí být všude, 

přečetl svou Reportáž psanou na záchodě. 

Ostatní se styděli vystoupit. Ale to už dole 

zněla muzika, která ohlušuje, ale baví. 

Ve Stage na ho… střídaly se komornější 

skupiny a jednotlivci. Přerušeny byly 

loutkovým divadlem. Jmenovalo se 

Posvícení v Hudlicích, což je stará klasická 

snad ještě obrozenecká hra z časů Matěje 

Kopeckého. Přivezla ji Loutková divadelní 

společnost pana Párka, což je Renda Vitvar 

známý z Lodžie s partnerkou. Její jméno 

poznamenané ve tmě nemůžu z bloku 

přečíst. Ale přečetl jsem, že na portálu 

divadla mají napsané „Buď ten, kdož loutky 

v lásce máš.“ Diváků odhadl jsem šedesát, 

sotva se na koberec vešli. Ale po skončení 

šli se někteří podívat jak se hejbe loutkama a 

oba herci jim to rádi předvedli. 

Tak tohle byla jedna epizoda, abychom 

ukázali rozmanitost Propadáku. Přidejme, že 

dole bylo vystaveno pár fotek z jičínské 

kultury, pár malovaných obrázků hradecké 

umělkyně s tématem smrti. Velcí i malí 

vyzkoušeli si techniku sprejování a svou 

C
o
 c

h
c
e
m

e
 k

o
h
o

 u
č
it
, 

k
d
y
ž
 s

i 
p
o
řá

d
n
ě
 n

e
u

m
ím

e
 u

d
ě
la

t 
p
o
řá

d
e
k
 a

n
i 
d

o
m

a
?
 (

V
á
c
la

v
 C

íl
e
k
 –

 g
e
o

lo
g
, 
e
k
o

lo
g

) 

 



3 

 

vyrobenou papírovou plachtu mohli si i 

odnést. 

Vršek i spodek jičínského vrchu Čeřov žil tu 

sobotu do tmy. Někteří kapely poslouchali, 

sedíc či tančíc či pijíc či rokujíc. Jiní na 

vršek vylezli, i tady byly hřmotné skupiny 

slyšet. Vidět bylo jen na stranu polední, 

k Jičínu. Půlnoční strana stromy zarostlá. 

Někteří si ten výstup stejně užívali. 

Posluchače, povoláním ajťáka, který přijel 

z Kněžmostu, seděl na hraně sopky Čeřov a 

vypadal zasvěceně, zeptal jsem se, jestli už 

hrají, nebo ještě zvučí. Nevěděl. Ani já. Ale 

nám to nevadilo. 

 

Vyprávěcí soutěž v knihovně. 
Ano, paní knihovnice Věra Trybenekrová 

správně pověděla, že jde hlavně o setkání. 

Ne o soutěž úplně dravou. Ale postupující do 

podzimního kola, kde už nebudou jen 

Jičíňáci, se vybrat musí. Čtrnáctiletá tradice 

zavazuje. Je to místní nápad knihovnických 

kolegyň Aleny Pospíšilové (Jičín) a Evy 

Kordové (Turnov) vypravěče sezvat. A 

vzniká událost celostátní.   

Jak ty děti vyrostly! Kdysi s papírkem, tam 

měly pohádky klasiků. Teď si většina své 

vyprávěcí texty vymýšlí. Už i urovnává do 

slušné literární hodnoty. Někteří až pečlivě 

připravení. Někteří dost vytrémovaní, jiní 

s nadhledem, s úsměvem. Zvláště ti, kteří 

jsou na soutěži už několikátý rok. S porotci 

už seznámení. 

Poví ta soutěž hodně o tom, jací jsou. Ti 

školkoví, až týnejdři.  Do vyprávění hlásí se 

hlavně čtenáři. Ti, kteří si chodí půjčovat. A 

hlavně jsou to dívky. Někteří se připravují 

doma, jiní ve škole. Zajímavé, i politika se 

objevila. Čtvrťák stvořil si loupežníka 

Babiše. Mají fantazii. Hodně čerpají z toho, 

co přečtou. 

Mnoho úžasných dětských typů, jak své 

vystoupení prožívají. Jak ruce v kapsách 

nebo zase ustrašený postoj. Zvyknou si. 

Někteří chodí i do dramaťáku a je to vidět. 

Hezké je, když do vyprávění zahrnou i své 

koníčky. Dívka za sedmé třídy zasvěceně o 

myslivosti. Několik koňáků. Úžasné, co děti 

zvládnou a jak se jim to spojuje. 

Talenty. Až neuvěřitelné. Paní učitelka z MŠ 

Veliš přivezla dvojčata čtyřletá. Ti kluci 

dlouhý text nazpaměť. Ale oni prý umí 

nazpaměť celou knížku.  

Vyprávěcí setkání v Knihovně Václava 

Čtvrtka ve čtvrtek 8. června znovu ukazuje, 

jak skvělou institucí knihovna je. 

Poděkování  zaslouží si i za příjemnou 

náladu. 

 

Se šerpami a s parádou 
První stupeň vzdělání v Základní umělecké 

škole trvá sedm roků, kdo chce absolvovat i 

druhý, musí ještě čtyři přidat. Těm 

vytrvalejším říká se jemně „starý páky“. I 

tohle svědčí o atmosféře ve škole. Slavnostní 

vyřazení absolventů ve čtvrtek 8. června 

v porotním sále jičínského zámku to 

ukázalo.  

Tuším, jen jeden hoch měl džíny, jinak 

všichni parádní oblečení a všem to slušelo. 

Nejen kvůli šatům. Vydržet těch sedm, či 

jedenáct let je zásluha. Však taky paní 

ředitelka Jaroslava Komárková (brokát?) 

v sugestivním upřímném projevu, to ona 

umí, připomněla, jak se s některými trápila. 

Vida, a právě ten absolvent, o kterém 

mluvila, je přijat na konzervatoř.   

Měli to pěkně uchystané. Vždy nástup 

daného oddělení za zvuku Gaudeámus byl 

parádní. Pánové z radnice dávali šerpy, 

absolventi dostali růžičku, ozdobenou 

skleničku s emblémem ZUŠ. V ní byla i 

tužtička, kdo chtěl, mohl to brát jako 

symbol, že nejen muzikou živ je člověk. 

Moderátoři četli vždy charakteristiky 

jednotlivých absolventů, někdy i jejich 

vyjádření. I to byl dobrý nápad. Nahlédnout 

do duše těch nohatých dívek a pánů, kteří jen 

výjimečně oblékají bílé košile. Starší 

absolventi na závěr připili si s představiteli 

šampaňským. Paní ředitelka dodala, že 

můžou, má prověřené, že mají osmnáct.  

Mezi skupinami byly koncertní vložky, aby 

se absolventi předvedli. Většina už měla za 

sebou nějaké vystoupení a bylo to vidět. 

Suverénně. I tomuhle se za ta léta učili. A 

naučili. 

Nezapomeňme o kantorech. Učitelky 

připravovaly šerpy a některé, velmi mladé, 

nebyly rozeznatelné od svých žákyň. Páni 

učitelé obstarávali technické zázemí a bylo-li 

třeba, sedli ke klavíru. 
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„Je to krásné. Děláte svého koníčka a ještě 

vám za to platí,“ shrnula paní ředitelka svou 

práci. 

 

Inna Kolomijec – z Ukrajiny do 

Železnice 
Ukrajinský malíř a architekt Michail Ščigol 

usadil se v Železnici. Protože tu byly lázně, 

kde se léčil syn Daniel. Protože Železnice je 

krásné městečko. Koupil dům se stodolou. 

Dům upravil na bydlení a ateliér. Stodolu na 

výstavní síň a depozitář. Hlavním 

materiálem je dřevo, kámen. Maloval, 

stavebničil, organizoval. To trvá stále. 

S přáteli připravili v roce 2007 ve Vokšicích 

v galerii u Josefa Bucka výstavu významné 

ukrajinské sochařky Inny Kolomijec. Inna je 

zesnulá tchyně Michaila a babička Daniela. 

Její sochařské dílo čekalo. Na konci 

pozemku postavil pan architekt výstavní síň. 

Vypadá jako stodola, harmonuje s už 

stávající stodolou, je krásná. Tak vzniklo 

Muzeum Inny Kolomijec. Nebývá časté, aby 

umělec měl své muzeum v sousední zemi. 

Může za to Michail a syn Daniel, který je 

majitelem díla své babičky.   

Paní sochařka tu připomíná významné 

osobnosti Ukrajiny i historické události. 

Materiálem je hlavně keramika. Mezi 

náměty je i studie malíře Maleviče, i 

památník Ženy Černobylu. V provedení jako 

sochy malých forem. Na stěnách náčrty. Vše 

harmonuje se stavbou. Kdo přijde, vstoupí 

do ukrajinské minulosti i současnosti.  

Parádní otevření bylo v pátek 2. června. 

Přijel pan velvyslanec Ukrajiny   Jevhen 

Perebyjnis,  Regionální spolek Ukrajiny ve 

východních Čechách. Projevy, stříhání 

pásky, přípitek ke křtu. Hlavně ale setkání. 

Rozhovory na krásné zahradě. Ukrajinské 

písně. Och, známe ty táhlé melodie. 

Ochutnávaly se pirožky, rulet, holubci. 

Pan velvyslanec prozradil, že podle odhadu 

žije u nás asi 150 000 až 160 000 Ukrajinců. 

Mají svoje spolky, občanské organizace. 

Ambasáda organizuje setkání, může zaštítit 

organizačně, výjimečně finančně. Zdali bude 

nadále boxovat Vladimir Kličko, to 

neprozradil. Takové informace na 

velvyslanectví nemají. 

Příjemný pocit, když harmonuje lidská 

iniciativa s úžasným prostředím.  

 

Příběhy v jičínském Káčku 
Hana řekla: „Divák vám musí závidět, že vy 

jste na jevišti a on jen sedí v hledišti.“ Pak 

v šatně všichni udělali kruh, vzali se okolo 

ramen a poplivali se pro štěstí. To se dělá 

v každém divadle před představením a 

nechci domyslet, kdyby se ten starodávný 

divadelnický zvyk nedodržel. 

Trochu nervózní byli všichni. Vedoucí 

dramatického kroužku K klubu Hana 

Krásenská proto, že v květnu a červnu toho 

mají už všichni kantoři dost, herečky a herci 

proto, že někteří na ta prkna co znamenají 

svět, vstupují poprvé. Jednoaktovky byly 

dvě a dohromady se jmenovaly Příběhy. To 

se dělá každý rok, že dramatické kroužky 

jičínského K – klubu na konci školního roku 

předvedou, co se za ten rok naučili. Ve 

středu 31. května byli na řadě herečky a 

herci okolo 12 let. 

Má s tím Hana trable. Musí vybrat takové 

hraní, aby pro každého člena kroužku tam 

byla role. Tady třeba měla hrát jedna matka. 

Ale proto, že v kroužku jsou většinou dívky, 

tak v představení bylo několik matek a 

vlastně jedna. To divadlo umí. Že si 

dramaturg a režisér předlohu přizpůsobí. 

Členky a členové kroužku se lecčemu naučí. 

To je vidět v Praze a v Brně, kde ve velkých 

divadlech hrají odchovanci Káčka. Třeba 

Jana Plodková. Před léty na tom byla přesně 

tak, jako teď Haniny žačky. 

 

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 

města Jičína 
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Rodiny, které se přišly podívat na své děti, 

tleskaly, smály se. Právem. Základy herečky 

a herci zvládli. Mluví srozumitelně, netočí se 

zády, nestojí na jevišti pasivně a podobně. 

Ale nejpěknější bylo, jak hrají s potěšením. 

Jak si své divadlo užívají. Snad jen 

maličkost. Na kytku pro paní režisérku se 

zapomnělo. Tak posílám alespoň přes 

internet. 

 

Zase ti Židé 
Ostatně soudím, že mnoho nedobrých vztahů 

mezi lidmi pramení z neznalosti. Možná i 

z nechuti vědět víc. My máme na něco svůj 

názor, který se nám hodí a nakonec nejsme 

ani moc rádi, když nám někdo na základě 

seriózních informací vysvětluje, že může být 

i jinak. Nechceme si nechat brát svoje 

„jistoty“, které vůbec nejsou jisté, ale se nám 

hodí. Možná bylo by méně šarvátek okolo 

islamistů a migrantů, či některých menšin, 

kdyby lidé byli ochotni naslouchat. Ale to 

bychom museli odložit svou pohodlnost. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Jičíně uspořádal přednášku "Už tisíc let: 

dějiny Židů v české kotlině", na kterou 

pozval z Evangelické teologické fakulty 

Karlovy univerzity pana docenta Pavla 

Hoška. Bylo milé setkat se v úterý 23. 

května v jičínském evangelickém kostele 

s bývalým Jičíňákem, který zná a umí skvěle 

hovořit. Mezi jedenadvaceti posluchači byla 

jen třetina evangelíků. Přišel i katolický farář 

a lidé rozliční. Je dobré vzájemně se 

informovat, potkávat se.  

Pavel Hošek má knír, manšestrové sako a 

přivezl ze své univerzity mnoho 

bohoslužebných a rituálních předmětů, taky 

knížky, ze kterých část napsal. Mluví vlídně, 

když musí povědět něco nepříjemného, 

jakoby se omlouvá. Pravda, nepřivezl 

promítání. Držel se klasiky z doby, kdy 

dataprojektory nebyly. Přednáší, jako když 

vypráví. Radost poslouchat. Předčítá úryvky 

z knížek: od Kosmase po Tolkiena. 

Začal sdělením, že téma není veselé.  Že se 

někdy židovství stává náboženstvím 

holocaustu. Citoval Masaryka, že 

antijudaismus máme v sobě. Vyjmenoval 

několik diskriminací. Židé nesměli vlastnit, 

tedy ani obdělávat půdu. Tak obchodovali. 

Peníze půjčovali na úrok. To není křesťanům 

povoleno. Panovníci byli na nich často 

finančně závislí. Posílali za nimi své věřitele. 

I tak vznikaly pogromy. 

Židovství je protkáno mnoha rituály, 

rituálními předměty. Patří sem i časté 

umývání. To souvisí s celkovou tělesnou 

hygienou. Ta byla vyšší než v chudých 

městských či venkovských rodinách. To se 

projevilo při epidemiích. 

Složité byli i vztahy se šlechtou – a zase jsou 

tu peníze. A tak se třeba vztah vlastenců 

devatenáctého století k Habsburkům 

přenášel na Židy. 

Je mnoho příkladů, jak složité jsou lidské 

vztahy a jejich důsledky. Buďme rádi, že 

jičínská kultura napomáhá do nich nahlížet. 

 

 

Petra Uličného mejdan 

s knihou a muzikou 
Pan nejvyšší architekt (více než 200 cm na 

výšku) byl tam hlavním, pardon, jedním 

z hlavních představitelů. Jmenuje se Petr 

Uličný, napsal jednu z nejtěžších normálních 

knih. Má dva díly a dohromady 1358 stran. 

Nu on ji nenapsal celou sám. Mezi četnými 

spolupracovníky v Jičíně známými je Bára 

Klipcová, která kdysi pracovala v muzeu 

v Jičíně a archeoložka Kristýna Matějková. 

Plným názvem se dílo jmenuje Architektura 

Albrechta z Valdštejna – Italská stavební 

architektura v Čechách v letech 1630 – 1635. 

Vydalo Nakladatelství Lidové noviny 

nákladem 700 kusů. Dobrý dárek 

k narozkám má doporučenou cenu 2499 Kč.  

Není divu. Aby mohla vyjít pěkně vypravená 

kniha „na křídě“ plná fotek staveb, parků, 

stavebních výkresů a dokumentů, sešlo se 

osm dárců. Mezi nimi i město Jičín. 

Jičín připravil ve čtvrtek 25. května i 

slavnostní křest, který ve spojení 

s koncertem a následným popovídáním u 

skleničky byl malou společenskou událostí, 

kde se zajisté i mnohé užitečné věci, 

zejména kulturní, domluvily. 

Pro přednášku, která po šampaňském 

následovala, vybral pan architekt 

nejvýznamnější stavby v Jičíně z té doby. U 

zámku promítnul obrázky stáje, která je nyní 

galerií. Poutavé je, jak si vévoda vážil koní. 
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Výzdoba stáje zastínila svým mramorem 

četná sídla lidská. Pan architekt zmínil, jak 

vévoda prozřetelně nechal přestavět domy na 

náměstí na kamenné.  U Sv. Jakuba ukázal 

systém čtverců, se kterým si Italové při 

návrhu stavby pohráli. Promluvil o tendenci 

rozšířit Jičín směrem na východ, kde by rád 

viděl klášter Dominikánů. A samozřejmě 

barokní komponovaná krajina, ona známá 

čára od Kartouzy přes Lodžii, alej a Jakuba 

až na vrchol Veliše.  Jak by asi vypadal 

Jičín, nebýt nešťastného podvečera v Chebu 

v roce 1634? Publikace o tom napovídá. A 

dává si záležet na vysvětlení souvislostí, 

včetně výkresů toho, co bylo vévodovým 

záměrem. 

Bylo dobrým nápadem radnice spojit křest 

s koncertem. Dámy ze ZUŠ vybraly časově 

vhodnou muziku, k architektuře v knize 

patřící. Zážitek hudební umocněn byl i 

estetickým. Monika Chmelařová u klavíru 

měla šaty černé s bílým dekorem. 

K vzácnému klavíru Porotního sálu se 

hodily. Se všemi detaily. Včetně tance 

střevíčků na pedálech klavíru. Jana Vávrová 

(dlouhé šaty bílé, s růžovým odstínem, do 

pasu zastíněné  vlasy) střídala zobcové 

flétny. Nádhera poslechová i pohledová. 

Jičín může se mnohou kulturní aktivitou 

pochlubit.   

 

Petrova dernisáž 
Končí výstava fotek v Židovské škole. Fotek 

krajiny tady okolo. Sešli se přátelé na 

dernisáži. Petr Volf, povoláním kameraman, 

později restauratér, stále fotograf řekl, že 

nám pustí pár filmů. Ale že neví, kolik jich 

nás bude bavit. On že je může vidět třeba 

padesátkrát.  

Různé žánry, to jsem nečekal. První o 

baletce, která se zranila. Taky o odcházení, o 

dřině. V tomhle kumštu je důležité tělo a to 

neslouží vždycky. Ani ne pořád, ani ne 

dlouho. Pavel Šmok pedagog. Sedí, jakoby 

nezúčastněně kouká. Pak mezi ně vlítne, 

ukazuje jak má poloha správně vypadat. Po 

filmu Petr řekne, že Šmok byl milencem 

všech, se kterými tančil. To neopakuju jako 

senzaci Blesku. To je prý nutnost. Podobně 

se vyjádřil režisér Miloš Forman  o 

herečkách. Takové jsou zákony umění. 

Špicberky. Na filmu není jediný člověk. Jen 

krajina a opuštěné polozbořené chatrče. 

Poetické. Poetické to je na filmu. V reálu je 

dovezla helikoptéra, oni naložili materiál a 

životní potřeby na záda a šli třicet kilometrů 

k té opuštěné chatrči. Opuštěné jsou tam 

všechny. Petr umí atmosféru. Chatrč byla 

postavena předchůdci z vyplaveného dřeva. 

Pak Tatranská Štrba jako v letech 1930. 

Neherci. Folklor. Vybavuje se mi Karel 

Plicka. V moderním současném provedení.  

Ještě Sibiř. Tam Petr často. Taky filmoval 

národ, který má jen několik tisíc obyvatel. 

Lov Lososů. Apod. 

„Na Sibiři jsem viděl víc, než někdo v New 

Yorku,“ uzavřel filmař a fotograf Petr Volf. 

 

Z tiskovky 12. 6. 2017 
- Otázka schodiště budovy MěÚ v bývalém 

ARISu byla znovu otevřena na setkání 

vedení města s novináři. Byla cítit únava 

představitelů z řešení problému. Starosta 

znovu jmenovány věci, které dokončení 

zdržely. Izolace, objevily se závady, které 

v projektu nebyly, neudělal se geologický 

průzkum apod. Projekt nebyl ideální, firma 

není ideální.  Dílo se předává 15. srpna. 

Prováděcí firma zaplatí za každý den 5000 

Kč za nedodržení dohodnutého termínu 

dokončení stavby. 

- Bude provedena oprava poslední části 

terasní zdi parku u Lodžie. Té směrem 

k Jičínu.  

- Komise životního prostředí se sešla na 

Čeřovce. Jedním z problémů je, že 

z Milohlídky není výhled k severu. Stromy 

povyrostly. Komise nedoporučuje radikální 

kácení. Výhled na západ prý není špatný. 

Nemusí prý být vidět na všechny strany. 

Navrhuje vylepšení na cestách a udělat revizi 

živočichů. Technické služby budou 

požádány o úklid na schodech. 

- Dotace města pro festival  JMP bude jako 

každý rok 150 000 Kč. 

- Skupina okolo pana Kudrnáče navrhuje 

instalovat v objektu bývalé truhlárny u 4. ZŠ 

U rampu. Sehnali na ní 30 000 Kč. Jenomže 

prostor je zkolaudovaný jako truhlárna.  Věc 

se bude muset vyřešit administrativně.  
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Standa spal  
Před obědem a s otevřenou pusou. No a co, 

v sedmadevadesáti může si spát, kdy chce. 

Trochu jsem s ním zatřás, probral se a 

koukal. Pak si sednul a pravil: „Musíš mi, 

hochu říct, kterej ty seš.“ Tak jsem řekl 

kterej sem a dal mu noviny. Starýmu 

skautovi zapálilo a od té chvíle nebyl 

k zastavení. 

Nejdřív mě vysvětlil, jak se na tu Eldéenku 

dostal. Mluvil o nějakém fleku na noze, a že 

nesmí chodit, ale že chodí. Pak pravil, jak si 

ten flek měří a že jsou to milimetry. Už 

nevím, jestli milimetry víc nebo míň.  

Povídal ten svůj život dopodrobna, má to už 

trochu naučené. Myslím, že se vytahuje jen 

málo, skoro vůbec.  

Pořád připomínal svou práci projektanta, ale 

i řemeslníka – instalatéra. „Jak jsou ty roury 

podle silnice na Popovice, tak to jsme 

dělali.“ A dostal se k totálnímu nasazení. Že 

ho udělali parťákem a on tam měl lidi 

z různých zemí, tak se alespoň trochu naučil 

řeč, aby se s nimi domluvil. Německy, 

francouzsky, italsky, rusky. Ruskou řeč i 

předvedl. „Jenomže když jsme pak hlídali 

ruské zajatce, tak oni si je Rusové přebrali a 

ti šli rovnou na Gulag. Atd. Až se dostal 

k jeskyni na Prachově, kde se skrýval. A 

Vích mu tam ještě dodal ruské utečence. 

Musel jsem zakormidlovat ke Skautu. Standa 

vysvětlil, jak putovali, když našli pěkné 

místo, udělali tam v tom roce tábor. 

Domluvili se se sedlákem, on to posekal, oni 

mu pak pomáhali na poli. Taky jim hospodář 

přivezl z pily krajinky. Na podsadu jednoho 

stanu jich bylo potřeba čtyřicet. Tohle 

všechno si pamatuje. Ještě spoustu dalších 

věcí. Jak se kamarádil s Foglarem, Jak je 

členem Svojsíkova oddílu zasloužilých 

starších skautů. Že se nepřímo podílel i na 

výrobě prototypu zázračné zbraně V2… 

Jenomže pak přivezli oběd a Standa musel 

sklidit ty papírky na stolku a tím se přiznal, 

že si i v tom špitále píše deník. 

Jel jsem dál z Bydžova do Hrádku, pražilo 

slunce až moc. Říkal jsem si, jak je to 

bezvadné, když má Standa Hylmar, starý 

skaut, takovou paměť a vitalitu.  

 

Kousky z deníku 
 
31 05 2017 Roznáším 

- Najednou u Čejkovic zavoněla mi libáňská 

Vinice v době sen. Uviděl jsem dědečka 

Cimbála s kosou, v modré trikotinové košili 

a slamáku. Jo, ještě toulec u pasu. V něm 

krapet vody a karborundum brousek. Tady 

teď jsou příkopy neposekané. Kde jsou ty 

časy, když se sekal každý kousek a pak 

v nůši nesl domů králíkům. 

- Hurá!!! Lavička na Velišském hřbetu u 

kapličky je na svém místě. V minulém čísle 

psali jsme, že ji někdo ukrad. A Jaromír 

(autor) se pochválil, jak pěknou lavičku uděl, 

když byl o ní zájem. Je tam. Stejná, pěkná. 

Přemejšlím, jestli mám přemejšlet, kde se 

tam vzala. Nebudu. Důležité je, že lavička 

je. Hlavně, že se najdou lidi, kteří ji vyrobí a 

na to skvělé místo postaví. A ukradenou 

vrátí. 

- Když jsem tam na chvilku seděl, objevila 

se truhlářská vzpomínka. Na záchodě na 

táboře v Bukvici někdo utopil „dekl od 

hajzlu“. Protože byl dřevěnej a proto, že byl 

eliptickej. Protože kruhovej by se utopil 

obtížně. Celý večer dělal jsem náhradní, 

protože jsem neměl nářadí. Druhý den po 

výletě mi řekli: „proChore sedni si.“ 

Tušil jsem že: „někdo utopil dekl od hajzlu.“  

To byl ten tábor, na kterém Jana Kazdová 

napsala báseň: Byl jeden král //a ten na to 

sral// z toho vznikla vesnice//jmenuje se 

Bukvice. 

- proChore, sentimentálníš!   

 
01 06 2017 Poslouchám Vančuru 

Útěk do Budína. Čtou na Vltavě navečer o 

půl sedmé. Nejen kvůli ději. I kvůli jazyku. 

Kvůli češtině pana doktora ze Zbraslavi. 1. 

června 42 za Haydrichiády byl na Kobyliské 

střelnici popraven. Pokaždé to hlasatelka 

připomene. Zůstávám sedět. Dopíjím kafe. 

Vzpomínám na loupeživého rytíře Josefa 

Kemra v Markétě Lazarové. Všechno se 

spojuje. 

 

02 06 207 Peltové 

Vnímáme vůbec tu absurditu? Mají volit 

nového předsedu českého fotbalu. Nemůžou, 
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je ve vazbě. Valná hromada Fotbalové 

asociace vybírá jiné pelty. Sama měla by být 

ve vazbě. Je taky obviněna. Za podvody 

v rozdělování dotací na fotbal. Do kriminálu 

se všichni peltové nevejdou. I na to, aby 

schůzovali, dostávají peníze. Peníze z daní 

od nás, které tenhle podvodný fotbal 

nezajímá.  To neexistuje způsob, jak je 

vykopat? 

Ale pozor, pojem BAFUŇÁŘI. Za našich 

časů to byli ti dobráci pořadatelé, kteří závod 

(orienťák, lyžařský běh) připravili, v cíli 

vydrželi do posledního závodníka, výsledky 

spočítali, tenkrát ještě ručně, šatnu uklidili. 

Vše zadara. Tenkrát ještě nebyli žádní 

břichatí peltové. Jestli se někdo s někým 

vyspal, tak ne za prachy a ve státem 

placeném bytě. 

 
03 06 2017 Trabanty na zámek nééé! 

V souvislosti s výstavbou Trabantů zeptalo 

se muzeum města, zda může na nádvoří 

zámku stát exponát, tj. auto. Radnice řekla, 

že ne. Trochu se tím pro někoho otevřel ne 

moc dávný problém o využívání galerie, 

někdejší Valdštejnovy konírny. Není tak 

dávno, co muzeum uvažovalo o zřízení 

Valdštejnské expozice. Sešlo z toho. 

V konírně budou se nadále střídat výstavy. 

Redakce soudí, že je tak dobře. Možná 

neuplyne ani rok a Valdštejnského muzea 

v Jičíně se dočkáme jinde. 

A teď zpátky k tomu, jestli do galerie či na 

nádvoří patří Trabanty. Výstavní prostora, 

mimochodem krásná, patří z hlediska 

používání muzeu. A muzeum jmenuje se 

Regionální muzeum a galerie. Podle logiky 

věci tedy může sloužit výstavám nejen 

uměleckým. Kupříkladu výstava s názvem 

Můj život s Trabantem měla při vernisáži 

úspěch. Tím spíš, že na rynku konal se 

trabantový sjezd. Pánové měli si o čem 

povídat. A přehlídka dvoutaktů byla i 

estetickou záležitostí. Každý si sám mohl 

udělat svůj názor o kráse, vkusu, ale i o tom, 

čemu se říká hobby (koníček). 

 
04 06 2017 Kolo za 140 

tisíc. Tý vole. Nechali mě na něm svézt. Ani 

dámské, ani pánské. A těch páček. Jednu 

jsem nevypátral na co je. Ukázali pak. 

Zmáčkneš – sedlo pod tebou ujede. 

Zmáčkneš znova, ono vyjede. A těch 

koleček vzadu. V takové mosazné barvě. Byl 

jsem rád, že jsem přijel a v pořádku vrátil. 

Vysvětlili: když se chceš u silnice vyčůrat, 

musíš si ho vzít přes rameno. Kdybys ho 

opřel za zády o strom, už by tam nebylo. Jak 

jsem rád, že mi mého Favorita ukradli jen 

jednou. Pak ho kradeník opřel u Maxihitu 

nezamčené a já si ho zasejc vzal. Favorit 

(Rokycany), to je milé děti slavné české 

kolo. Tedy bylo. Je krásně modré. Barva 

pořád drží.  

 
08 06 2017 Vyfotil  

jsem kluky Elisovy a mohl domů. Dvojčata, 

modré košilky, zelené džíny, 8 roků. 

Dohromady. Svou pohádku na soutěži ve 

vyprávění, samozřejmě nazpaměť, povídali 

dvouhlasně. Ne úplně najednou, mírně 

rozfázovaně. Neumím odhadnout, o jaký 

zlomek vteřiny byli posunutí. To bylo jejich 

první překvápko. Druhá byla radost pro 

fotografa. Každý jiný. Jeden kamenný, druhý 

se silnou mimikou. Nejlepší byli, když 

museli poslouchat vyjádření poroty. První 

zase s nehybným výrazem, druhý dával 

pusou najevo, co si o tom všem myslí.  

Dá se vyfotit duše? Třeba si fandím, ale tihle 

kluci byli úžasní. Paní školková učitelka 

sdělila, že neumí nazpaměť jen vybranou 

pohádku, ale celou knížku. Docela obyčejní 

kluci. 

 

 
14 06 2017 Dali se do sebe 

Miloš Horanský (*32 – režisér, básník) a Jan 

Kačer (*36 – režisér, herec). Hádejte kvůli 

komu asi. On ten pán, co bydlí v Lánech i 

rozeštvává lidi. Jan Kačer se Miloše Zemana 

zastává, Horanský, všimněme si stáří 

režisérů, mluví o úbytku intelektuálních a 

mravních sil Kačera. A čtenář si to užívá. 

Jak je Zeman škodlivý prezident, mstivec a 

egoman podle Horanského. Jak kam se hne, 

tam se na něj všichni vrhají. Podle Kačera. 

Chudák Miloš Zeman. I tyhle dva pány, 

skvělé ve svém oboru, tedy  divadle, 

poněkud vytočil. 

Kačer se přičiňuje v organizacích, které 

poskytují pomoc handicapovaným. 
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Horanský je na Vltavě právě tenhle týden 

každý den v pořadu Osudy. Dobře se 

poslouchá. Oba vážení páni. 

Dobře, že media takto názory zveřejňují. A 

to i protichůdné. Možná hlavně ty opačné. 

Ať si čtenář, posluchač, udělá svůj názor. 

Beztak je těch bezpohlavních řečí a článků, 

které nic neříkají dost a dost. A všimněme si: 

oba články pocházejí od lidí nenovinářských, 

od lidí kumštu. Dobře jim tak. 

 

 

15 06 2017 Bolí mě prdel 

Copak z Jičína do Veselí a pak dál na 

Bydžov jede se příjemně. Žádný kopec. 

Stromy stíní ze strany slunečné, auta skoro 

žádná. Ten pocit, že sedlo na kole je žiletka 

dostavil se před Nechanicemi a vychutnal 

jsem si ho při stoupání na Hrádek. 

Před tím v Bydžově špitál, LDN. Oba 

pánové přiznali, jak nedodržují léčebný 

režim. Nevydrží ležet. Aby taky vydrželi. 

Sluníčko, nemocniční park. První, SH, 

zabývá se činností intelektuální. Píše deník, 

vzpomíná. Druhý, JK balí sestřičky. Ke 

vzpomínkám na bohatou sportovní dráhu 

nepovedlo se ho přivést. Přinesli oběd. A to 

je ve zdravotním zařízení důležitá událost. 

Tak teď si to, šlapaje, srovnávám v hlavě, 

porovnávám staré pány. Neměl jsem pocit, 

že by chtěli jet se mnou.  

Romantická neogotika (1839–1854) zámku 

dostala při poslední úpravě odstín syté 

červeně. Je to záměr, udělat atmosféru 

poněkud smuteční? Nebo jen můj pocit 

z ušlapání kolového? Na lavičce čekají na 

prohlídku jen tři návštěvníci. Vysoké stromy 

mlčí, fontána jen potichu bublá. Padající 

voda dovede hladinu roztočit. Nostalgie? 

K té zase odstín sedí. Obcházím, pozoruju 

anglický park okolo. Dík golfovému hřišti je 

trávník udržován. Osamělost je půvabná. 

Pivo! 

Ne, kafe. Na jihozápadní straně malá 

besídka. Dvě lavičky a stolek. Randeové 

místo. Není s kým. Há seká doma zahradu. 

Tedy meditace. Lepší jeví se mi slovo 

rozjímání. Sluníčkem osvětlená červená 

nezdá se mi už tak smutná. S kafem vyplatí 

se sem vypravit. 

Na sever k hradeckému vlaku. Slunce 

v zádech do týla, to mají cyklisti „rádi“. Brr. 

Na zastávce Dlouhé Dvory sedí student 

hořického gymnázia. Chtěl na Biskupské 

v Hradci, ale byl stošedesátý. Brali sto. 

Nejoblíbenější předmět fyzika. Doma jich je 

sedm dětí. Od dvou do devatenácti. Panečku. 

57,5 km, průměr 14,6 km/hod.  Co to je proti 

Hyndovi, který každý rok objíždí republiku a 

má o 6 roků víc.  

 
17 06 2017 Do Libáně  

na setkání spolužáků. Vítr fouká proti, jako 

na kole vždy. Maminka by řekla – Mírečku, 

seš málo oblečenej. Směju se tomu a do 

kopců trochu funím. Há jim udělala na hrob 

květináč, jsou v něm asi ledovky. To se na 

kole dobře veze. 

Jsme ročník 1940. Ze dvou tříd přišlo 19 lidí, 

z toho 12 děvčat. Od posledního setkání 

chválabohu nikdo nechybí.  Je vidět, jak se 

rádi vidíme.  

Anketa. Teplé večeře se doma moc nevedou. 

Květiny nosí manželce jen třetina. Čtvrtina 

lidí nemá ani jeden zub svůj. Ale dva koušou 

na všechny svoje. Sex? 40 procent zatrhlo 

odpověď „Och dávno, moc dávno“. Pánové 

byli samozřejmě aktivnější. Jeden hrdě 

zaškrtl „člověče, furt“. Polovina lidí spí 

denně 5 - 7 hodin, druhá půlka víc. Muži 

většinou spí dobře, většina žen ne. 

Tři lidé neužívají pravidelně žádný prášek. 

Ale víc než polovina polyká denně 3 – 5 

prášků. Většinou se čtou časopisy – víc než 

dvě třetiny. Noviny třetina.  Knihy přiznalo 

jen šest lidí. Většina lidí se kouká na televizi 

3 hodiny denně. Mezi účastníky byla jedna 

babička, která má 11 vnoučat. Pravnoučat 

bylo nejvíce 4. Mezi zájmy převládala 

zahrada, zejména u žen. Tam i vaření. Mezi 

muži činnost typu „nohy nahoře“. 

V oblíbeném jídle vede svíčková. Švestkové 

knedlíky a ovesná kaše jsou spíš raritou. 

41% účastníků považuje svou tělesnou váhu 

za ideální, zbytek přiznává nadváhu, či 

obezitu. 

V osm se vracím, za mírného deště dojíždím 

ještě před setměním. Na každé cestě je 

příjemný návrat. Při něm (žádná auta na 

silnici) znovuprožívám si prožité.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1839
https://cs.wikipedia.org/wiki/1854
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