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Jak se volí prezident 
Když byl Miloš Zeman v Jičíně na náměstí, 

to ještě v Hradci na kraji seděl hejtman 

Franc, zapamatoval jsem si člověka 

z ochranky, říkejme mu fízl. Zle mě odstrčil, 

protože jsem si chtěl prezidenta 

vyfotografovat po projevu. V době, kdy se 

už nemusel „tvářit“. Když řečnil MZ před 

rokem, (nebo už dvěma?) na Albertově, byl 

mezi placenými tleskači a nastavoval 

deštník, aby se panu prezidentovi neumazal 

nepadnoucí oblek, protože začaly lítat 

vajíčka. Kdo z vás to má, aby byl 

prezidentem, svlékaly se před ním dívky a 

létaly na něj vejce? 

Začal jsem si placeného tleskače všímat. 

Možná povýšil. Neodstrkuje fotografy a 

sedává v blízkosti Pasáčka a jiných státem 

placených tleskačů. 

Na Seznamu viděl jsem teď příjezd 

kandidáta do oblíbené televize Barrandov. 

Černá limuzína zajela až do sklepa, aby to 

před kamery neměl daleko. Z ostatních 

vyskákali tleskači a podpírači, aby 

obklopovali. Jak se vrata pomalu zavírala, 

stál mezi nimi pořízek, aby dával najevo, že 

tady ve sklepě je prezident. 

Primě podařilo se v úterý 23. února připravit 

ve staroslavném divadle v Karlíně arénu 

v mnohém podobnou římskému Koloseu. 

Dav řval, u vědomí toho, že on to bude, kdo 

ukáže prstem nahoru, či dolů. Kandidáti 

(gladiátoři) seděli v křeslech, protože jeden 

z nich by souboj neustál. Ne, to není 

ironizování zdravotního stavu. To jsou 

prostě fakta a úvaha nad možnými pěti léty.   

Zdali si pan profesor, když do souboje šel, 

dovedl představit, že bude muset hájit své  

 

názory v tak nedůstojném prostředí? Teď tu 

sedí, jeho úsměv je trochu křečovitý. Pokud 

se jedná o úsměv. Dosluhující prezident, 

doufejme, že dosluhující, střídal škleb 

s pokusem o pohled, který měl vypadat 

moudře. 

Kde je důstojnost prezidentského úřadu? 

Chudák Voříšek – moderátor. Kdo se běžně 

nedívá na Primu, pochopil za půldruhé 

hodiny přenosu, k jaké kultuře tohle médium 

národ „vychovává“. 

Můj placený tleskač tleskal v první řadě.   

Sobota 15:52. U kašny nikdo. Jedu (naivně) 

na statistiku, pak na radnici (zezadu přes 

městskou policii), abych vypátral výsledek 

za Jičín. Dovídám se, že je to všechno na 

internetu. Je. Ve městě Jičíně je volební 

účast 69 %, pan profesor dostal 52,46 

procent. Alespoň tak. Za své město se 

nemusím stydět. 

16:03. Na náměstí přichází pan farář. Přináší 

žlutý volební lístek se jménem MZ. Fotíme 

se s ním před objektivem městské kamery, 

která je na zámku. Později přijde Honza 

místostarosta. Je sychravo. Omlouvám se, že 

jdu za rodinou. Doprovázím pana faráře 

k autu. Říká (parafrázuju): “Je možné, že se 

dnes ožere a zdravotně to nevydrží.“ 

Jdu si domů číst. Přicházejí po telefonu a 

internetu všelijaká moudra. Pak si pouštím 

Díra u Hanušovic. Český film o něčem 

jiném. O obyčejném životě.  

Neděle 05:32. V hlavě náměty co mám psát. 

Jestli mám. Jak uráží novináře. Jak máme 

prezidenta, který projevuje národu nízké 

lidské pudy. On je na ně hrdý. On smí. Má o 

tři procenta víc. S blbým pocitem si 

představuju, jak na některých pracovištích se 
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z lidí, fandů, stávají div ne nepřátelé. Taky 

důsledek jeho rozdělovací taktiky. 

Na Seznamu nacházím, jak jeho ochranka 

napadla novinářský štáb. Je obklopen fízly. I 

Hrad, který mu nepatří.  Je obklopen 

patolízaly. Prototypem je Chovanec. 

Pamatujete na lánskou schůzku? Byl tam. 

Pak otočil a dostal ministerstvo vnitra. 

Taková je politika. 

Hledám jméno svého fízla. Jmenuje se 

Jaroslav Hlinovský, je mu 56 let. Nacházím 

fotku (2012), jak balí Zemanovu dceru 

Kateřinu. Sahá ji … Je prezidentovým 

tajemníkem, ale když je potřeba, nosí mu 

sako, nebo protivaječný deštník. 

Lidi volili podle toho, jak jim to dovolila 

jejich inteligence a jejich charakter. 

Dost. Kam jsem se to dostal? Ne. Teď do 

práce! Obyčejné lidské, třeba kulturní práce. 

 

Renata, Jiří a jejich obrazy. 
V chodbě jičínského muzea vystavuje 

Renata Štěpánková a Jiří Zlatník. Stává se 

málokdy, že vedle sebe mají obrazy dva lidé 

z jednoho pracoviště. V Masarykově divadle 

jičínském nejdřív dělal propagaci Jiří, pak 

byl šéfem a propagaci dělala Renata. Dnes je 

důchodcem, nemaluje mnoho, Renata stále 

víc. 

Jejich pojetí kumštu se liší, ale mnoho mají 

společného. Co je tím společným, to si musí 

objevit diváci. My můžeme toliko 

napovědět, že oba rádi o své práci vypráví a 

umí to zajímavě, takže divák pochopí 

všechna úskalí, ale hlavně radosti tvorby. 

Jirka je vypravěč, Renata spíš píše. Není to 

jen slušnost, jak Jirka obdivuje Renatinu 

trpělivost klást svými pastelkami čárku vedle 

čárky. On sám střídá techniku. Od kresby, 

přes grafiku až po oleje. Renata pastelkuje 

od roku 2008, nejstarší Jirkovy obrazy na 

výstavě jsou z roku 65. 

Oba mají zálibu v impresionistech. I když 

každý pracuje svou technikou, dá se 

vystopovat určitá podoba v malířském 

rukopise. 

Renata hovoří o loutkách, o inspiraci 

Alenkou z říše divů. V poslední době 

objevila kouzlo starých dřevěných desek, 

šuplíků, na které se tak krásně maluje. To už 

ne pastelkami, ale Sokratem. 

Jiří se inspiruje ze svého nejbližšího okolí. 

Vypráví, jak si cestou z práce všímal 

průchodu. Nakonec ho namaloval, ale jako 

oblouk, i když ve skutečnosti byl pravoúhlý. 

A umístil tam človíčka. Dítě. Takové, jaké si 

přál mít doma.  

Při exkurzi mezi obrazy, kde ho následovali 

diváci, zastavil se u jednoho ze svých 

oblíbených.  Namalovaný je jen ze tří 

odstínů zeleně. Je to skvělé, mít svůj 

oblíbený obraz. Mít ho doma. Jiří o něm umí 

hezky vyprávět. Nakonec končí moudrem: 

„Jako se rybářům do života nezapočítává 

část života strávená u vody, platí to i u 

malířů při malování.“  

Renata promlouvá o oblíbených knihách. 

Kateřiny Tučkové Žitkovské bohyně, 

Poslední aristokratka Evžena Bočka. 

V muzice čerpá inspiraci třeba z poslechu 

Vlasty Redla, Jany Kratochvílové a dalších. 

Povídat si s malíři je dobrý nápad. Jistě, 

každý si má na obrazech hledat sám. Ale 

slyšet slovo, názor, příběh, tak se nám skvěle 

plátno, či papír s umělcem spojí. 

 

Pro Poláky jsme Pepíci. 
Říká se, že když jedou Poláci k nám, 

zajímají se o to, kde se pije vodka, kde se 

slouží bohoslužby a kde se dá ukrást auto. 

Pravda, že i když jsme velmi blízcí sousedi, 

snad bychom se měli znát, je mnoho 

podobných zvěstí. A tak přijel do jičínské 

Knihovny Václava Čtvrtka Polák, aby to 

trochu uvedl na pravou míru. 

Jmenuje se Mariusz Surosz, má 54 roků, 

černou košili, brýle a takový ten účes, na 

kterém se nepozná, kam sahá pleš. Máme-li 

použít diplomatické vyjádření, není to tichý 

zakřiknutý člověk. Jako besedník je skvělý. 

Pro někoho možná až … nu, upovídaný.  Ale 

to je jeho povolání. Ostatně paní knihovní 

ředitelka Jana Benešová měla otázky 

připravené a vedla besedu citlivě. 

Pan Surosz vystudoval historii a filozofii, je 

představován jako novinář, esejista, historik. 

Ale taky byl tiskovým mluvčím fotbalového 

klubu MKS Cracovia. Teď žije u nás a píše. 

Jeho první u nás vydaná knížka se jmenuje 

Pepíci, protože tak Poláci nazývají Čechy. 

Nese podtitul Dramatické století Čechů 

polskýma očima. Na příkladu životních 
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osudů výrazných osobností české dějiny 

dvacátého století. Od Masaryka, přesněji 

jeho rodiny, přes Háchu až po Vlastu 

Chramostovou. Příběhy lidí živě vyprávěné. 

Loni vyšla v Mladé frontě druhá knížka, 

výhradně o ženách. Zase – Adina Mandlová 

až Věra Čáslavská. Ale taky komunistická 

vězeňkyně Růžena Vacková. Ta druhá se 

jmenuje Ach ty Češky. 

Nejsou knížky vědeckým dílem historickým, 

i když prvky mají. Třeba poznámkový 

aparát. Jsou vyprávěním. Je tam mnoho 

událostí, které neznáme. Poznáváme lidi. 

Příkladem je Emil Hácha, protektorátní 

prezident. Co my víme o tom, jak zvedal 

ruku k nacistickému pozdravu, aby za to 

vymohl milost mnoha našim uvězněným. 

Čtenář nahlíží do toho, jak se taky dělá 

politika. Ta skrytá. 

Musí přijít Polák, aby psal o naší historii? 

Už tady jeden byl. Mariusz Szczygieł vydal 

svůj Gottland.   Ale v tom je onen půvab – 

v onom nahlížení jinýma očima. 

O tom se v knihovně mluvilo.  Že Agnieszka 

Hollandová natočila Hořící keř, který se 

vrací ke smrti Jana Palacha.  Ano, natočila, 

ale podle scénáře Štěpána Hulíka, svého 

spolužáka z pražské FAMU. Připomněl 

Mariusz Surosz. A vysvětloval dále.  

„Moje knížky jsou takový slabikář o Češích 

pro Poláky. Nechci, aby se překládal jenom 

Švejk.“ 
 

Ten Tonda je kláda 
„Ten Tonda Dvořák, to je kláda. Ne na jedno 

povídání, ale na čtyři. A měli by to dělat 

odborníci ze ZUŠ“. Tak skromně uvedl Ivan 

Hejduk svou přednášku o českém klasikovi 

ve čtvrtek odpoledne v Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně.  

Řekl to v soukromí, ale my to můžeme 

prozradit, protože tu kládu zvládnul a zajisté 

i na úrovni odborníků. Posluchači, a že bylo 

nabito, dozvěděli se nejen o českém 

hudebníkovi, ale slyšeli i vybrané ukázky. 

Hlavně však poslouchali muzikanta, který 

svým zanícením dovedl strhnout i zaujmout.  

Pan zubní doktor přecházel od počítače 

k plátnu, promítal, citoval, lidsky zcela 

lidově povídal. Pomohla mu i paní 

knihovnice Lenka, která četla ukázky 

z dopisů. Přednáška, možná spíš beseda, 

ukázala, co dovede zaujetí pro muziku. Ivan 

Hejduk je totiž i houslista, který dával 

v Jičíně pěkné koncerty. Umí oboje. Hrát, 

mluvit, tahat i vrtat. Netřeba vysvětlovat, co 

je příjemnější.  

Dvořák byl v mládí chudý člověk. Skromný. 

Talentovaný, pečlivý, až tvrdošíjný. Miloval 

lokomotivy, lodě. Skrze ně parní stroje. Měl 

strach z velkých prostorů. Ženy? Byl 

náboženský člověk. Ale v dopise dokázal 

psát o prdelkách anglických dívek.  Lidský. 

Nebylo to zcela učesané, chronologicky 

seřazené povídání. Pověděl, na co si 

momentálně vzpomněl. Čert vem didakticky 

perfektní přednášku. Takhle bezprostředně 

odnese si posluchač víc. Pochopí mistra 

Dvořáka jako člověka. Jak se mu osobní 

život promítal do skládání a hraní. Vezměme 

jeho celoživotní lásku, Josefínu. Jak kvůli ní 

předělával už napsanou skladbu a stále se 

k ní vracel. I když nakonec si vzal její sestru.   

Nebo cesty do ciziny. Přesto pro něj platilo, 

že napsat Stabat mater je těžší, než naučit se 

anglicky. Komponování bylo nejdůležitější. 

Když měl nápad, ostatní svět pro něj 

neexistoval. Znamenal si na manžetu nebo 

ubrousek, který byl na stole.  

Neměl to v životě lehké. Prosadit se. Nebylo 

to soutěžení. Ale Zdeněk Nejedlý, 

(pamatujete na toho ministra?) protěžoval 

Bedřicha Smetanu. I při sestavování 

programů.   

Dovedl promítnout zpívajícího ptáka, lektor 

Ivan, a pak pustil kvarteto a mával rukou, 

když melodie napodobovala ptačí zpěv. 

Přivedl posluchače k tomu, jakým zázrakem 

je umění, zejména muzika. 
 

 

Kousky z deníku 
 

23 01 2018 Volili i v ZŠBP 

Dne 23.ledna 2018 jsme dostali možnost od 

našich učitelů si zkusit volit prezidenta. 

Tyhle naše školní volby na prezidenta 

nebyly vůbec povinné. Voleb se zúčastnilo 

65 dětí ze 4. až 9. ročníku. Miloš Zeman měl 

34,5 % voličů. Jiří Drahoš měl 65,5 % 

voličů. Volby se nám hodně líbily a volební 

účast byla 90,8 %. Bylo skvělý zkusit něco 
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nového, Adéla Svobodová, žákyně 9. 

ročníku (ZŠBP = Základní škola Bodláka a 

Pampelišky Veliš) 

 

06 02 Ivan M. Jirous Magorovy dopisy 

(2005) 

Po chvilce čtení podivná nálada. Smutek? 

Srovnávám moje a jeho postavení. Třeba jen 

čaj. Jak popisuje obřad pití. A při tom žádný 

výběr. Událost pro vězně. Drobné radosti. 

Dění, které já jen obyčejně prožívám. Posun 

hodnot. A co vůbec jsou hodnoty? 

Cenzor mu nepustil dopis, protože v něm 

poslal svým holčičkám báseň. Smí jen čtyři 

řádky v jednom dopise. A tak Juliána skládá 

po odstavcích, které vypisuje z dopisu, 

dlouhou báseň. Několik měsíců. Rafinovaný 

trest. 

Zajisté tam nemá knihovnu. Neřkuli internet. 

Ten tenkrát, 1984 nebyl vůbec. Když chce 

význam slova nebo překlad, požaduje 

dopisem a za čtrnáct dní dostane odpověď. 

Uvědomuju si vzácnost a cenu informace. 

V atmosféře kláštera – věznice chce znát 

podrobnosti o soše. Viz atributy svatých. 

Dnes stačí zadat dotaz. 

Soukromí. Jaká je to ohromná hodnota. Další 

forma trestu. Přitom s jakými lidmi tam žije. 

S lidmi jakých zájmů a hodnot. Potřeba 

samoty při psaní. Pro nás samozřejmostí. 

 

18 02 2018 Jivínský Štefan 

našel mě až v dalekém Jeseníku (180 km). 

Jede svou cestou, Eliška je spolehlivá 

maximálně. Dostal jsem skrze něj dva 

pozdravy a tuze těší. Dík, Dájo, dík Karole.  

 
20 02 2018 Přišel email 

„Dnes jsem dělala pár hodin prezentaci v 

PowerPointu na promítání nominací na 

Jivínského Štefana. Pan Ing. Vališka říkal, 

že to tak vloni dělal (obětavec), tak jsem si 

to nechala od Verči ukázat, a nasoukala jsem 

to tam. Vypadá to docela hezky, jde to samo 

pouštět jako prezentace. Kdybyste měl chuť 

mrknout, přikládám. Nominovaní moc hezky 

reagují, je to milé. A tolik hezké práce lidi 

dělají jen tak pro radost sobě a druhým. 

Eliška. “ 

 

 

20 02 2018 KaNiHu 

„Děti mají trochu rýmu, ale jinak jsou ok. V 

pondělí jsem je měla oba ve škole, protože 

jsme pak hned museli do JC k zubařce, tak 

byly nadšené. Ninka mezi druhákama nebyla 

poznat...úplně se mezi ně infiltrovala, když 

psali písanku, chtěla taky, tak alespoň 

kreslila...No a Hubert, co myslíš, lítal po 

třídě, schovával se pod lavice a pak mi oba 

děkovali za krásný den:-)...U zubařky 

pochvala … Bára“ 

 

21 02 2018 Noviny dálkově i výškově 

V pět ráno jsem začal lámat (sestavovat) 

Prochoroviny v nadmořské výšce 640 metrů. 

Praděd uvidím ze svého okna až se rozední. 

Ale to už budu běhat po léčebných 

procedurách. Dnes: střídavá koupel + parafin 

+ posilovna + masáž + severská chůze 

s holemi. Večer budou mít Prochoroviny 

pásmo Propletence v Zrcadlovém sále pro 

pacienty. Jsem z toho trochu nesvůj, 

Tohle všechno můžu dělat, že mám pár 

dobrých přátel, kteří mi sem posílají zprávy. 

Děkuju. 

 

 

07 02 2018 – 27 02 2018 Lázně 

Jeseník    
 

Každej luxus má svůj minus. Rám zrcadla je 

pozlacenej. Ale je tu jen jedna židle. Na 

Nočním stolku je "mramorová" deska a v 

tom mramoru jsou takové jako drobečky. A 

tak mám tendenci pořád je uklízet. Taky 

záchod nejde zavřít. Ale kdo z vás to má, 

bydlet ve čtyřech hvězdičkách? 

 

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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Přiznám to – večer, když jsem přišel z 

hospody, nesvítilo světlo. Tak jsem nechal 

otevřeno na chodbu, abych našel záchod, kde 

samozřejmě taky nesvítilo světlo. Zase jsem 

byl buran. Stačilo zastrčit dveřní kartu do 

takový kapsičky vedle dveří. Ale mi 

nevadilo, co si recepční pomyslí, když mi to 

vysvětloval. Buran jsem rád. Libáňskej. 

Než jsem usnul, nevymyslel jsem, co mám 

říct sousedce u stolu v jídelně, když ona mi 

řekla, že u nás jsou lidi pod hranicí chudoby. 

A že když ona zvonila klíči, že tohle 

nečekala. Dopr. To je jasný, ne? Žijeme v 

obyčejným světě, kde nemůže bejt všechno 

stopro.  

Spolubydlo je běžná diagnóza. Zapomíná. 

Nestíhá. Třeba má bazén, letí na poslední 

chvíli, já mu připomenu plavky. On mi 

řekne, že má asi dobrého spolubydlícího. Já 

jsem rád, že to jsem já. Já diagnóza, on 

diagnóza. Že bych začal být tolerantnější 

vůči lidstvu? 

Sestra, co mě zapisovala, byla mi povědomá 

a já jí taky. Tak jsem jí řekl, že vím. Že ona 

je ta pěkná holka, co mě loni vezla stopem. 

A ona mi řekla, že jsem jí vyprávěl, že v 

zatáčce nad Zlatými Horami čůral Hitler. 

 

08 02 2018 Chvála ticha 

Když přijde, pustí televizi a vleze do postele. 

To druhé je jeho věc, kvůli tomu prvnímu 

jsem jel takovou dálku a vejšku. Televize je 

doma dost. Sem jel jsem kvůli klidu.  On 

vlastně ten klid je věc relativní. To jest ve 

srovnání s plkáním. Kolik slov bylo 

povězeno zbytečně. A posloucháno. 

Ztracený čas. Když seděl Magor ve 

Valdicích, nešel na film, aby zůstal na cele 

sám a mohl se soustředit na psaní dopisu. 

V něm na psaní pohádek a básniček svejm 

holčičkám. Pak mu i ty básně kriminální 

cenzor zakázal. Tak je do dopisu skrýval po 

částech. Opilec takovej, a tak citlivě a jemně 

píše. Ale k tomu chce klid. Maličkost 

taková, ten klid.  Zdánlivě. 

Sedím u skleněných dveří na balkón, venku 

ty kopce, co se jmenujou Jeseníky. Ale půlka 

Rychleby, to se moc neví. Mírně popadává. 

Hlavně ale neslyším, žádné slovo. 

 

 

13 02 2018 Jídelna 

Tyvolák. „Ty vole, já sedím, chlastám ty 

vole, pařím a ty nikde.“ Pravil starý pán u 

vedlejšího stolu k staré dámě. Přesněji dědek 

k babce. Krásná čeština. A já vůl si myslel, 

že tohle je jazyk našich dětí a pradětí. 

Jako Košíček. Vypadá jako pan Košíček u 

nás. Akorát ještě tlustší. A já myslel, že už to 

víc nejde. Všem týká, říká ahoj a to velmi 

hlasitě. Každou druhou větu začíná slovem 

JÁ. Je na sebe náležitě pyšný. Mařeně u 

stolu vypráví, že tam (na sjezdovce) bylo 

převýšení dvě stě metrů. Mařena neví, co je 

převýšení, ale uznale kývá. Aby byla 

světová. 

Mařena. Ejhle! Sousedka z našeho města, z 

naší ulice. A ona teď tady sousedkou u stolu 

taky. 180 kilometrů daleko. Všímám si jí víc 

než doma na ulici. K jídlu přichází první, 

aby mohla využít všechny nápoje, které jsou 

k dispozici, když to je "na pokladnu". Bude 

doma vyprávět. Sebere a naplní několik 

hrníčku a konviček, je to v ceně. Pro jistotu 

nabere i volné chleby a rohlíky, aby měla 

pro králíky. To přece sama nemůže sníst. 

Akorát nevím, jestli je tu má s sebou. 

Šestnáctka. Naloží si své čtyři, nebo jich je 

pět? Talíře. Pozoruju ji, mám pocit, že je 

upustí hostům do klína. Ona taky, jak 

později přiznala. A dodala, jak se toho bojí. 

Učnice prvního ročníku, v lázních na praxi. 

Nemyslím, že si toho někdo všímá. Dívka 

má za sebou teprve půl roku učení. Povede 

se jí? Bude dlouho trpět? Nezdá se jí v noci 

o vylité rajské? Je mi jí líto. 

Jiná, starší kolegyně, patrně trvalá 

zaměstnanka, podobně oblečená, ale má 

hezčí nohy, zaujme výrazným nosem 

z kategorie skoba. Někomu se takové nosy 

líbějí. Třeba mě.  

 

12 02 2018 Skupina 

jmenuje se psychoterapie. Devět holek, 

jeden proChor, pan doktor a psycholožka 

(náhodou jeho žena). Nesmím si psát, 

nesmím fotit (ach ta moje paměť!). Skupina 

je vedená tak, že se celou půldruhou hodinu 

zabejváme jednou holkou, která se přihlásila. 

Padesát, asi, pěkná postava, dlouhé vlasy, 

zelené triko. (dopr, co jsem chtěl psát dál? 

Spolubydlo se rozpovídal o svý poslední 
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holce a pak přešel k tomu dlouhému 

autobusu, co jich bylo. Holek.) 

Pan doktor na skupině mluví potichu (ach 

můj sluch!). Holka líčí příběh zlého manžela. 

Trochu se v tom ňoumá, asi se potřebuje 

vypovídat. To patří k terapii. A co my, 

ostatní? Nevyzve nás, ať do toho zasáhneme, 

tak nezasahujem. Rád bych se zeptal, rád 

pověděl názor. Jo, nudím se. Prohlížím si 

ostatní. Jedna se mírně usmívá. Pak mi řekla, 

že doktor je dobrej. Druhá mi pak řekla, že 

se chce odhlásit. Ostatní si to užívají? 

Tak jo, nudím se. Přesně vím, které záběry a 

odkud bych fotil. Nesmím.  

Konečně akce. Procházka se psem. Pan 

doktor se zeptá, ať si zelená vybere, kdo 

z nás se nejlíp podobá jejímu psovi. 

S vybranou dívkou obchází naše kolečko. 

Pak ji dovede k její židli a řekne – lehni! 

Chtěl bych být tím psem? Na jednu 

procházku. Abych se jí na mnohé zeptal. Ale 

to bych nemohl, uměl bych jen psí řeč a tu 

ona neumí. I když hraje dobře. Má svůj 

příběh zažitý, nevypráví ho prvně. 

Zaujalo mě, jak ji, Zelenou, pan doktor 

vyzval, aby demonstrovala svou nenávist, už 

nevím detaily, proč a ke komu. Vybrali 

druhou pacientku, a ty dvě se opřely proti 

sobě dlaněmi, a těmi tlačily. Zelená druhou 

přetlačila, skoro porazila. Pak se rozbrečela. 

Pěkně. Holkám brek většinou sluší. 

Psycholožka přinesla krabičku kapesníků. 

Pak zase odešla k tabuli, na kterou fixem 

psala slova. Víc holek ty kapesníky použilo. 

Prochor ne, je otrlej. 

Pak oba psychologové vysvětlili, co bylo na 

tom papíru na té tabuli. Asi slova ze 

psychologických knih. Na závěr jsme udělali 

kruh, drželi se okolo ramen. Každý měl 

konečně něco říct. Tuším, že hodnocení, ale 

si nepamatuju. Přemejšlel jsem, co řeknu, až 

na mě přijde řada. Řekl jsem, že je to námět 

k přemýšlení.  

Pak jsem si sestavil větu, kterou bych rád 

řekl na poslední své skupině: „Fascinuje mě, 

jak vy si tu hledáte poznatky o sobě a svém 

životě, nazýváte je odbornými výrazy, 

zlepšujete se, máte z toho radost. Já jsem 

daleko horší, vím o svých slabinách a 

slabostech, ale už se mi nevyplatí se 

zlepšovat. Myslím, že svět měl by být 

vyrovnaný, hodní (polepšení) a grázlové. 

ProChor, vrah Kajínek a Miloš Zeman 

budeme držet tu druhou stranu těch grázlů. 

 

18 02 2019 Javorník 

Má tři tisíce obyvatel, ale to jsem ještě 

nevěděl. Silnice byla nadějná, něco stopnu. 

To jsem ještě taky nevěděl, že po chvilce 

odbočí k Peklu a tam zanikne. Pokračuje 

jako cesta. Lesní cesta, kde je mi dáno 

objevovat Ducha hor. Ale on se asi utopil 

v rybníčku. Teď je tam pod ledem.  

Pohrávám si s myšlenkou na koupání, ale 

nemám sekyru na prosekání ledu. Vybavila 

se vzpomínka na řeku Váh a obec Piešťany. 

To bylo jednou, 18. ledna za mlada. 

Cesta kolmo naráží na silnici. Je to silnice 

z Jeseníku do Bílé Vody. Skvělé nádražíčko, 

skvěle opuštěné. Tady by se v létě spalo, při 

cestě kolové. Hlavně ale velikánský příšerný 

modrožlutě pruhovaný barák, vlastně 

továrna. Za ní lom a v ní se kámen 

zpracovává. Drtí, třídí. Uprostřed lesa, teď 

v neděli rámus jen malý. Ani živáček. 

Šumění, šelestění. V baráku se dělá vápno. 

Stopovat můžu na obě strany, všude žijí lidé, 

jak praví klasik. Tak severně, do místa 

Nikam. Mladí manželé. Vysvětlují, že 

objevují. Jedou, kam je auto zaveze. 

Povídám jim o novinách. Slibují, že přečtou. 

Najednou jsou Jeseníky pryč, krajina je 

rovná až do Polska. Všude se něco těží a 

podle toho pojmenovali vesnice. Žulová, 

Vápená, Uhelná. Ale Štěsťová tu není. Štěstí 

si lidi musejí vydolovat sami. 

Najednou stojíme a nad námi je zámek a 

vedle hospoda. Nejpěkněji postavený zámek 

vysoko nad městem a hospoda samozřejmě 

s pivem Holba. Pivo jedenáctka a jmenuje se 

Šerák, jako někde tady kopec.  

Běhám, fotím. Nedaří se, chci tam mít i 

kousek baroka dole. Všude dráty. Hospoda 

tuze útulná. Polstrovaná, klenutá. Jsem třetí 

štamgast. Pánové Plzeň, já Šerák, protože 

Franc říkal, že na cestách se mají pít místní 

piva. Vyndávám bagetu, kterou mi dalo 

ředitelství lázní na cestu a je mi dobře. 

V televizi něco říká pan farář Halík. 

Omlouvám se mu, pan hostinský mluví taky 

zajímavě. 22 roků na pile. Je pětadvacet tisíc 

měsíčně nějak hodně? Vytasím se se svým 
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důchodem, tváří se uznale a já se začínám 

stydět.  

Řekl, že město je zasockované, ale oni dělat 

nebudou. Cikáni se klidně nechají na zimu 

zavřít a v létě kradou. Tvrdí, že hernu zruší. 

Vysvětluje mi systém, který brání pobíračům 

podpory hrát na automatech. Trochu jsem 

nepochopil, ale líbilo.  

Jezdí nakupovat do Polska (maso, mléko), 

Poláci k nám tvrdý alkohol. Na obou 

stranách dá se platit korunami, zlotuvkami, 

eury. To si tady zavedli a nevím, zda k tomu 

vůbec Brusel potřebují. Hospodský přišel si 

ke mně sednout. Líbí se mi jeho jazyk, do 

kterého pronikají mu výrazy mnoha jazyků a 

nářečí. Pochlubí se mobilem přes dvacet. 

Vysvětluje, že je to malý počítač. Člověk 

z pily, nyní šenkýř. Takový je dnešní svět za 

horami Jeseníky. 

Jde mě vyprovodit před hospodu, podává 

ruku. Ivan, 64 let. 

 

STAVY, ÚVAHY 

 

07 02 2018 Sám 

Venku i uvnitř. Blbé je, že nevím, co je 

dobře. Asi se to mění. Hlavně ale – zdali to 

já můžu, smím, umím ovlivnit. Chci? 

V hospodě U Pramene příšernej chechot. 

Řvaní. Pak si ke stolu sedne parta. Přebejvá 

holek, pěkně si povídají, jedí. Dal bych se 

s nimi do řeči. Proč by se ony dávaly se 

mnou? Říkám si, že bych jim měl co 

vypravovat. Proč by oni, ony měly 

poslouchat nějakýho proChora? Sedím, píšu, 

nejde mi to, klávesy jsou malé. Překlepávám 

se. Jsem vzteklý. Pozoruju je. Dávám si ke 

tvářím co ony jsou. Ale nevím, jak si to 

ověřit. 

Jdu sněhem, padá mi do obličeje. Fajn. 

Omejvání mozku. Mám nějakej? Když, tak 

malej. 

V kavárně Priesnitz, no je to taková hala. 

Posezení v hlubokých křeslech, které si 

stěhují lidé k jednomu stolku. Jsou těžké. 

Vznikají třeba desetičlenné party. Plkají? 

Mají si co říct? I kdyby neměly, co by dělali, 

že? Jistě si nevšímají mě. Proč taky? Tak 

stoupám po schodech, abych je měl pro 

focení z nadhledu. Mají ze mě srandu. To 

nevědí, že já z nich taky. 

09 02 2018 Ticho 

cpu si do ucha cosi, vypadá to jako 

žvejkačka. Zkouším. Přitlačím, něco řeknu, 

tlačím znovu. Pořád se slyším a to nechci. 

Nechci slyšet tenhle svět, hlavně televizní. 

Spolubydlo stále poslouchá a poslouchá, 

jeho ten svět zajímá. Nebo ani tak moc 

nezajímá, ale co má dělat? Chce ty obrázky a 

plytká slova. Já se bojím, že zatlačím víc a 

pak už nevytáhnu. Nikdy nevytáhnu tu 

oranžovou potvoru. Jmenuje se chrániče 

sluchu. 

Kdybych byl filozof nebo jinak chytrej, 

napsal bych esej o tichu. Byla by tam věta, 

že ticho je jedna z nejdůležitějších věcí, 

kterou nám Bůh nadělil, když nás a tenhle 

Svět tvořil. Jak to bejvá, myslel to dobře, ale 

my to hned zazdili. Nedovedeme si ticha 

vážit a všechno děláme, abychme ho kazili. 

Magorovi (Ivan Martin Jirous) i lotři, se 

kterými seděl, tam dělali rámus. To bylo 

trestuhodné. Ale co s grázly, kteří už 

potrestaní jsou?  

Ono ticho je totiž takové médium, skrze 

které se nedá nic zkazit. Nebo hodně málo. 

Protože když ho nějak zrušíme, nebo alespoň 

omezíme, tak většinou škodlivě. Kolik toho 

bylo namluvené, a k čemu? Jen výjimečně 

objeví se v tom pleveli nějaké moudro. Je to 

tak, jako s psaním. Říká se třeba, že nejhezčí 

knížka je ta dosud nenapsaná. Podobně je 

s tichem. Když ho máme, získáme tím 

prostor k zaplnění. Tu úžasnou nabídku 

tvorby. Záleží na nás, jestli a jak ji 

využijeme. Ale my ne. My ten prostor 

zkazíme a pak si pořizujeme do uší 

žvejkačky.  

 

18 02 2018 Vztahy 

Přeříznout versus mít kontakt.  Dvě složky. 

Někdo začíná tou první a na druhou třeba ani 

nedojde. Dají se o tom psát různé fráze, 

někdy i básně. 

Ta druhá složka, která samozřejmě měla by 

být první v pořadí, je někdy největším 

darem, který dívka daruje. Jsou u toho i slzy, 

které jsou krásné, někdy bolavé. Slzy 

připravené k tomu, aby byly zlíbány. Pokud 

se k tomu najde odvaha. Někdy stačí pohled 

na ně. O slzách se nemluví. Zato se na ně 

dlouho vzpomíná. 
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Potkat ducha krajiny. Duch krajiny se 

hledá, ale se o tom nemluví. Duch krajiny se 

nejspolehlivěji hledá, když je člověk sám. 

Dost těžko se popisuje. Pokoušejí se o to 

básníci. Někteří marně. Znám pár bláznů, 

kteří ho hledají fotoaparátem. Mají k tomu 

krabici od bot, kterou fyzikové pojmenovali 

dírková kamera. Expozice jsou hodinové. To 

jim nevadí, i když při tom mrznou, nebo 

alespoň trochu omrznou. Duch krajiny je 

věčný. Mění se jen s dlouhou časovou 

konstantou. Říká se jí jaro léto podzim zima. 

Někdy déšť nebo sníh. 

Jinakost. Lázně Jeseník jsou jiné. K 

metodám pana Vincence (Priessnitze) 

přidaly se třeba hole pro chůzi, jóga a 

posilovna. Pacienti jsou honěni po kopcích, 

často sněhem a deštěm. Odpoledne si pak 

ještě dobrovolně přidávají nacházením 

rozličných pramenů, kde teče voda, které se 

říká léčivá. Je to pravda. Cestou k vodě je 

okolo holka, které se říká Příroda a ta léčí 

všemi svými smysly. Má jich víc, než my 

lidé nedokonalí. 

 

 

DIVNÝ LIDI 

 

Úča. V čekárně vypadala zakřiknutě. Až do 

první mé otázky. Tu jsem musel – měla 

dlouhé vlasy. Takové já rád. Pak jela. 

Vyslepičila na sebe. Všechno. I na co jsem 

se neptal. Kdyby byl čas, řekla by i 

intimnosti. Škoda, nebyl. Ukecanost svedla 

na to, že učí a že to k tomu patří. Patří? 

Rozvedená. Tak pěkná holka. Zmizela v 

ordinaci. Chudák paní doktorka. 

Ještě ten večer seděla schoulená v křesle. 

Malá zrzavá holka. Velký prsa, až se mi 

zdály k ní nepříslušný. Začala povídat. 

Probrečela noc. Bojí se všech procedur. Že 

tam jsou lidi. Ale se pochlubila, že bazén 

zvládla. "Tykej mi, já jsem Jana." 

Pokračovala. Na tohle nejsem zvyklej. Nojo, 

diagnóza. Pověděla, že ji přítel bije. Jela dál 

v intimnostech.  Jak před ním utíká, aby s 

ním nemusela spát. Má to nacvičený, tohle 

vyprávění. Nešťastná holka. Dost pěknejch 

holek je takhle nešťastných. Proč mi to 

vykládá? Proč právě mě. Jistě, že je při tom 

pěkná, v tom svým smutku. Ale co já s tím? 

Divnej Chlap. Tlustý. Ukrutně. Ale není to 

vidět.  Má na sobě divné šaty. Něco jako 

roucho. Mnišské. Černé, vyšívané. Chová se 

normálně, akorát cvrndá u stolu. Možná si 

toho ani nevšimnul. Jestli se na oběd vejdu 

ke stolu, budu ho zkoumat.  

 

Spolubydlo. Někdy si myslím, když je v 

koupelně, že jsou tam dva. Pokládá si otázku 

a hned na ni odpovídá. Připomíná si, co 

nemá zapomenout, ale to mu občas ten 

druhej chybí. Tak zapomene. Žije z bylin a i 

z nějakých prášků. Má takové malé vážky a 

pak to míchá dohromady. V bylinách se 

vyzná. V ženských víc. V bylinách se 

poučím. V ženskejch mu stačí, že se 

vytahuje. Stačí mu, když se vytahuje jen 

před sebou. Jeho oblíbené rčení – že by to 

musel být hodně dlouhý autobus, aby se tam 

všechny vešly. 

 

Odhrnula vlasy 

(pěkné, dlouhé), byl tam asi pět, možná 

sedm centimetrů dlouhý šlinc. Něco ji 

vyndávali z hlavy, už jsem zapomněl co. Asi 

čtyři hodiny trvalo to vyndávání. Pak se 

rozjela. To ony dovedou. 

Bylo to v hospodě, možná kavárně na 

náměstí města Jeseník. Ani nevím, jak se 

jmenovala, ta kavárna. Holka Petra, Péťa. 

Čtyřicet, jak jsem říkal delší vlasy, asi 

kaštan. Nebyla blondýna. 

Jak jsem k ní přišel. Z lázní klouzal jsem po 

modré, ale šlo to, pád nebyl. Hospoda mě 

přitáhla. Ostatně asi tam jiná nebyla. Tak 

vstoupím, vidím, připomněla se sama. 

Takovým tím holčičím pohledem, který se 

nedá pominout. Teprve když jsem si sednul, 

naznačila, že v lázních jíme ve stejné jídelně. 

Rozpovídala se. Samozřejmě. To tyhle 

diagnózy umějí. Možná to patří k terapii, to 

vypovídání. Rád jsem posluchačem, bývají 

pěkné. Tahle výjimečná v tom, že 

v harmonickém manželství. Možná. Zatím. I 

když – člověk nikdy neví. Bezdětná. 

Nejvyšší čas. Ví to. 

Vzala si můj teflon a zmizela. Já vodní tvrz. 

Výstava o čarodějnických procesech, skvělá, 

kterou jsem viděl loni, trvá. Plechová úžasná 

socha z nádvoří zmizela. Návštěvnost různá. 
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Třeba dvacet, třeba šedesát. I víc. Výstava 

pro otrlé. 

Pak areál kláštera Voršilek, kde zajímavý 

můstek mezi dvěma domy ve střeše. Pěšky 

po červené do lázní. Protože když jsem řekl, 

že pojedu busem, Petra se ušklíbla. Když ji 

potkám, tak ji řeknu, k čemu mě vyhecovala. 

210 m šlapat do vejšky.  

 

Karolína Erbanová  

V hale hotelu Priessnitz je veliké plátno. 

Pacienti sledují olympiádu, diskutují. 

Televize vkládá rozhovory. Zaujal ten 

s Karolínou. Trochu stranou, lidé si šli pro 

kafe mezi body a vteřinami. 

Totiž, že rychlobruslařka je obyčejná holka 

z Vrchlabí. Holka, která má svůj život, ve 

kterém není jen sport. Kromě starostí 

takovýchhle holek s láskou je tu i studium, 

samozřejmě jazyky a klavír. Ví, že jednou 

skončí s těmi dlouhými noži a bude žít běžný 

život. Připravuje se na své povolání, ve 

kterém chce něco dosáhnout. Má to těžší, 

propojuje Prahu s Holandskem, kde trénuje. 

Přesto maká i studijně. Nebude přece žít jen 

ze sportovní slávy, která je ostatně 

pomíjející. 

Když se moderátor zeptá na klavír, řekne 

Karolína, že jen občas trochu brnká. Taky 

skromná holka. 

Trochu zapomínáme, že televize by měla mít 

i výchovné cíle. Ukázat hrdinu sportu jako 

vzor. Jako příklad. Život je víc než hluboký 

výstřih zpěvaček.  

 

Kamil 

Instruktor klackové chůze. Tak třeba 

v kategorii B trvá cesta klackovou chůzí do 

kopců a zpět 45 minut. Pro většinu brnkačka. 

Já funím a uvažuju, že bych měl přestoupit 

do céčka. Zkouším vydržet. 

Kamil občas zastavuje, počká až všichni 

dojdou. Na těch zastávkách vypráví a lidi 

rádi poslouchají. O kopcích, krajině, lidech 

v ní. O ptácích a skalách, na kterých jsou 

citáty básní. Možná ani tohle všechno 

nemusí, ale on je takový. Člověk přírody. 

Třeba prohlásil, že České Švýcarsko není 

pro něj. On si chce svůj spacák rozbalit a 

ohýnek udělat kde chce. Ne kde mu přikážou 

ochranáři. 

Kupříkladu tady nás vede po louce, i když 

vedle je pohodlná cesta. Při tom vypráví, co 

na ty louce roste, když není sníh.  

Soudím, že do Jeseníků tím pádem jezdí 

trochu jiní pacienti. Takoví, co jsou rádi 

venku a vnímají ten svět se vším všudy.  

 

Růženka 
 

(Pokračování povídky z únorového čísla) 

Cestu do kuchyně má natrénovanou. Ví, kde 

se opře o židli, zachytí kliky. Umyje hrnek 

od večeře, konvice ještě funguje, ale musí 

opatrně, vypínač se viklá. Růženka už zná 

kde přitlačit, aby se rozsvítilo červené 

světýlko. Kolikrát už opakoval Franta, že až 

příště přijde, že se na to podívá. Jo, ten než 

přijde. A když přijde, tak zapomene, 

pospíchá, fňuká, kolik dnes stojí domácnost. 

Jasně, přidala by mu, jako vždycky. Může si 

to fňukání odpustit. Franta – Kalendář. 

Vždycky přichází, jako náhodou, po osmém. 

To bere Růženka důchod.  

Teď si ale udělá čaj. Krabičky, ještě uložené 

od Vánoc měla na kuchyňské lince. Pěkně 

po ruce. Nahoru do police už nedostala. 

Alespoň tak si říkala. Prostě to bylo 

pohodlnější. A tak se linka postupně 

pokrývala, že skoro nezbylo místo. Našla 

krabičku pěkně barevnou, anglickými slovy 

pěkně popsanou. Nevadí jaký čaj pije. 

Hlavně pořádně osladit, dala tři lžičky. 

Vrchovaté. Chtělo se jí pít venku na zahradě, 

jak pívali s Josefem. Ale to si rozmluvila, 

protože by musela s hrnkem po schodech a 

hlavně pak znovu nahoru. Vždycky si 

vyčítala zbytečné kroky, ale často 

zapomínala. Nikdy nevzala všechno, co 

potřebovala. Tak jí čas utíkal, den byl 

krátký. Říkala, že má moc práce. 

Měla. Ale ta nebyla nikde vidět. Dala si tři 

lžičky cukru. Vrchovaté. A co její diabetes 

melitus? Na ten v takových chvílích 

zapomínala. Ne, nebyla to stařecká 

zapomnětlivost. Růženka chtěla 

zapomenout. 

S potěšením usrkávala, míchala a zase 

upíjela. Měla chuť na čtvrtou lžičku, ale to 

by musela zpátky do kuchyně. A to bylo 

daleko Růženka musela i s kroky šetřit. 

(pokračování příště)
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K - KLUB – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JIČÍN 

Valdštejnovo nám. 99 

tel.: 493 532 451, 603 373 828 

info@kackojicin.cz     www.kackojicin.cz 

 

BŘEZEN 2018 
 

1. 3.     8,00 OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ                              

 Valdštejnovo nám. 99 

1. 3.    18,00 SEDM PEREL ASTRONOMIE                                          

 Přednáší astronom, fotograf a cestovatel Petr Horálek z Hvězdárny v Úpici  

 Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

3. – 4. 3.    TUŽKA PRO DĚTI a SEBEVĚDOMÍ – KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU                                         

 Více informací na www.hochmalova.cz, Smiřických 2 

5. – 9. 3. VÝLETY O JARNÍ PRÁZDNINY 

Pondělí: Letiště Václava Havla – exkurze, Úterý: Přechod táborského hřebene, 

Středa: Aquacentrum Čestlice, Čtvrtek: Kino a projížďka na koních, Pátek: 

Tvořivá dílna v Lodžii  

 Více informace na www.kackojicin.cz 

13. 3.  TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH 

Přednáší předseda Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické 

společnosti a pracovník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan  

 Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

16. 3.    8,00     OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ    

 K-klub, Valdštejnovo nám. 99 

16. 3.   13,30   VII. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   

 herna ST ve Sport. areálu 

17. 3.   7,15 VÝLET S BATOHEM – HRUBOSKALSKO 

 Turistický výlet do okolí Hrubé Skály, přihlášky v kanceláři K-klubu nebo na 

webu. 

19. – 23. 3. TÝDEN VODY A LESŮ 

 Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

24. 3.   20,00 HODINA ZEMĚ 

 Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

29. 3.  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  

 Program pro děti v Centru přírodních věd - Hvězdárna  

mailto:info@kackojicin.cz
http://www.kackojicin.cz/

