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Blackout v Jičíně (B) 
22 03 2018, 07:42, Kaufland. Vypadla 

pokladna. 07:46 vypadla další pokladna. 

Postupně vypadávaly další pokladny. Místní 

rozhlas hlásil, že lidé mohou platit své zboží 

v recepci, ale jen 5 kusů zboží. Fronta a 

nespokojenost zákazníků narůstá.  

08:18 Na Husově třídě povídají si lidé. Prý 

padla vláda. Babiš hozen do Vltavy. Plné 

nábřeží sleduje, jak nemůže vylézt. Dláždění 

se smeká. Jediný člověk se mu snaží pomoci. 

Je sražen davem do vody. Je nápadně 

podobný známému politikovi T. O. 

Kalousek se opírá o stožár elektrického 

osvětlení a nezřízeně se chechtá. Všemu a 

všem.  

Vysvětlivky: Blackout (B) − původem 

anglický název pro rozsáhlý výpadek 

dodávky elektřiny. Přeneseně zároveň 

výpadek internetu.  

Fake news (F) – falešné zprávy.  

Hoax (H) obecně označuje podvod, 

mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. 

Pravdivá zpráva (Pr) - ? 

Prochoroviny (P) – (??) 

 

Muzikál 16 03 2018 
„To je stav jako před porodem. Stres." Řekla 

Martina, když jsem se trochu naivně zeptal, 

zda taky někdy špatně spí. Dodala, že skoro 

pořád. Martina Komárková – scénář a režie 

muzikálu Stvoření světa, jehož premiéru 

chystá ZUŠ Jičín na středu 25. března 2018. 

Pak dodala, že strach ji už přešel. 

 

 

 

 

Martina napsala už druhý muzikál. Eliška 

Kateřina měla velký úspěch, Jičíňáci 

pamatují. Ale se nechce věřit, že poprvé 

režíruje. Kdes se tomu řemeslu vyučila? 

"Byla jsem při některých natáčeních, viděla 

jsem režiséra při práci." To stačí? To se 

uvidí. Martina umí. 

Martina vypráví, že do představení jsou 

zapojeny všechny obory ZUŠ. Od 

dramatického přes zpěv sólový i sborový, 

balet. Jen orchestr má na padesát členů. 

Zapomněli jsme na výtvarku. Každá sólová 

role je zdvojená. Ještě osvětlovači. Taky 

výborní. Každá složka se připravuje 

samostatně. Propojení bude až před 

představením. Zírám. Stihnou? 

Odpovědí je atmosféra. Atmosféra vzniku. 

Paní autorka je nadšená. Děti jsou úžasné i 

když umí, chodí na všechny zkoušky. Vydrží 

do konce. Starší starají se o menší děti.  

Zkouší se v Masarykově divadle, 

samozřejmě v ZUŠ, je-li třeba i v Porotním 

sále. 

Martina se rozpovídá i o tom, jak jí tehdy 

nemocný autor hudby, pan Kovář, posílal 

nahranou muziku a ona, neznajíc noty, 

dodávala slova. Jak vymýšlela jednotlivé 

postavy. Aby měly protiváhu. Ne, s Jeanem 

Effelem a jeho filmem nemá tohle Stvoření 

nic společného. Podkladem tu byla Bible. A 

tvůrčí invence autorky. 

Martina Komárková hovoří. My můžeme 

zodpovědně napsat. Muzikál Stvoření světa 

v nastudování Základní umělecké školy Jičín 

je dílo. Nejen zážitek umělecký pro diváky i 

tvůrce. Důkaz úžasné spolupráce žáků, 

učitelů i ostatních. Příklad tvůrčího zanícení, 

při kterém si všichni uvědomí, jak úžasná 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz  1. duben  2018   č. 4  /  18 
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věc je divadlo. Co všechno člověku přináší. 

Že tvoření je radost, poučení, které dává lidi 

dohromady. 

Když před dvěma lety probíhala generálka 

na Elišku, odložila jednu chvíli paní 

dirigentka Jarka Komárková taktovku a 

křikla na celé Masarykovo divadlo směrem k 

jevišti: „Netoč se prdelí k divákům.“ Jak se 

k tomu teď předvede režisérka Martina 

Komárková? 
 

Richard Náhlovský a … 
Paní kurátorka Lenka Patková o Richardovi 

Náhlovském napsala: „Silné expresivní 

pojetí, barevné i tvarové transformace se 

blíží surrealisticko – informelnímu pojetí.“ 

To bylo na zahájení výstavy, na kterou malíř 

přizval svého vrstevníka, sklářského 

výtvarníka Zdeňka Lhotského. To bylo ve 

čtvrtek 1. března v galerii v konírně 

jičínského zámku. Náhlovského surrealismus 

a Lhotského stély, mísy, či jiné masivní 

skleněné objekty. Kterak jde to dohromady? 

Inu místem svého vzniku na svazích hory 

Kozákov. Tam je sklářská dílna i ateliér. 

Tam je inspirace, objekty, náměty. Tam žijí 

tvůrci. Můžeme se jen dohadovat, zda tenhle 

kumšt mohl by takto vznikat jinde. 

Malíř Richard měl na sobě černý zimník, 

černý klobouk, hluboko napasovaný, 

kostičkovanou šálu a svůj výraz. Nic z toho 

neodkládal. Neboť to je on, to je jeho dílo. 

Za tím si stojí, nenechá si do toho mluvit. 

V první části výstavy jsou ty Věžáky 

(rybníky), Valdštejny (hrady), skály, kytky. 

A vody, ve kterých se všechno zrcadlí. I 

Valdická brána, jako úlitba Jičínu. 

Ve druhé je dravý surrealismus, tam se 

namáhej víc, diváku. Pan malíř k tomu nemá 

co dodat, on svoje řekl obrazem. Věru 

nepatří k ukecaným. Spíš sveřepým. Dobrá 

vlastnost pro kumštýře. 

Lhotského sklo obrazy doplňuje. Kdo dá si 

práci a vezme do zorného pole část a část 

(šikovný fotograf to umí), pochopí 

souvislosti. Skrze sklo nazíráme obraz. Jistě, 

že ne doslova. Vedle sebe. Jemný dekor 

v masivní desce a za ním ten surrealismus. 

Regionální muzeum a galerie, paní kurátorka 

Lenka Patková, mají za sebou počin. Přispěli 

k tomu i muzikusové ze ZUŠ Tomáš Klazar 

a Michal Petira džezovými improvizacemi. 

Výstava potrvá do 1. dubna 2018. 

 

Eva Hnyková rozmlouvá s 

andělem 
 

Paní malířka Eva Hnyková to má se svým 

malováním jednoduché – má anděla a ten jí 

všechno vypraví. Vypráví, jak jde po ulici, 

podívá se nahoru, tam mraky a on v nich. 

Paní Eva nevypráví, jak jí to všechno 

sděluje. To by bylo moc. 

Nikdy ho nenamalovala. Ale mraky, ty ano. 

Ony jsou jedním z hlavních motivů. V nich 

slunce, měsíc. Jako dnes, tedy v den, kdy 

otevřela v Kopidlně svou výstavu. V sobotu 

3. března roku 2018. Proč v Kopidlně? Inu 

leží mezi Vrchlábím a Libání. Ve Vrchlábí 

žije a tvoří, v Libáni brala u Františka Škody 

základy svého malířského kumštu. 

Však o tom Irena Škodová na zahájení 

výstavy hezky mluvila. Franta, jeden 

z největších kuřáků mezi malíři, a mladá 

Eva. 

Výstava je monotematická, dalo by se říci. 

Krajiny. Krajiny bez lidí, bez andělů. Člověk 

živoucí jen v podobě svého díla – chaloupky. 

Občas. Boží muka. Malířka pověsila vedle 

sebe dva obrazy. Na jednom železný křížek 

na kamenném podstavci, na druhém křížek 

chybí. Draperie travin, kompozice oblaků, 

slunce. Jako dnes, kdy se výstava otvírá. Dvě 

své možnosti ukazuje příroda a člověčí 

tvorba. 

To ale neznamená, že tvůrkyně jiného ne. Už 

jen v katalogu studie světla, která skrze 

Proměny přechází do Krajiny duše. Prošla si 

Eva Hnyková svým květinovým obdobím. 

Má své dílo figurální, i to, kterému říká 

duchovní. Poutavě rozevírá staré fotografie, 

které přináší kousek rodinné, či jiné historie. 

Ale o tom příště, za zkoumání by stálo. 

Pojali Kopidlenští, tedy jejich Kulturně 

vzdělávací centrum, výstavu jako 

společenskou událost. Nejen se skleničkou a 

koláčky. Rodina, tedy vnučka a přítel, skrze 

klarinet a housle obstarali muziku. Na 

panelech otevřena byla i výstava o životě 

Josefa Čapka. I když dva odlišné žánry, 
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Potěšila vzpomínka na českého malíře a 

autora literárního. 

Výstava Evy Hnykové bude otevřena do 

konce března. 

 

Tradice rodu Czernínů, která 

zavazuje 
Ve středu 7. března přijel do jičínské 

Knihovny Václava Čtvrtka pan senátor 

Tomáš Czernín, aby hovořil na téma Tradice 

zavazuje. Přivezl rozsáhlou prezentaci o 

svém hraběcím rodu. Tak rozsáhlou, že jeho 

jméno bylo až na osmatřicátém řádku. Tak 

dlouhý je rodokmen rodu Czernínů. 

Věru zajímavé vyprávění. Zdaleka nejen o 

tom, jak se česká historie promítala na 

osudech Czernínů. I naopak – jak kruté bylo 

žití rodiny. Kupříkladu při staroměstské 

exekuci 1621, či za komunistické perzekuci 

v době poválečné. 

Takový je svět: 21. června 1621 byl 

popraven rytíř Diviš Černín z Chudenic. 

Proto, aby mezi popravenými byl i katolík. 

Další Černín, Heřman, byl v té době 

císařským hejtmanem. 

Působivé byly fotografie z roku 1938 a 39, 

kdy čeští šlechtici přišli vyjádřit svůj 

nesouhlas s okupací. Na každém z těchto 

prohlášení byla jména předků pana senátora. 

Tolik dva příklady z historie. 

I když Tomáš Czernín nepřijel tentokrát do 

Jičína kvůli politice, došlo na ní. Vyprávěl o 

své práci senátora, o rozdílu mezi Senátem a 

Poslaneckou sněmovnou. V Senátu se méně 

politizuje, více se jedná racionálně. Jsou tu 

lidé starší než 40 let a ve větší míře se 

zabývají věcnou stránkou zákonů. 

Naznačil, kolik lidí se obrací na senátory se 

žádostí o pomoc. Jako příklad uvedl 

postavení tělesně postižených. Vyprávěl o 

řádu Maltézských rytířů, o cestě do poutního 

místa v Lourdech. Nesměle dodal, že nemá 

dotační prostředky, takže pokud pomáhá, tak 

ze svého. A že se to třeba někomu zdá málo. 

Objevil se i dotaz na Evropskou unii, o které 

se mnozí vyjadřují s despektem. Tady byl 

pan senátor jednoznačný: „Buďto Brusel, 

nebo Moskva, či dokonce Čína. Nepatří 

Tomáš Czernín mezi ty, kteří se vyhýbají 

přímé odpovědi. 

Na více než dvě hodiny protáhla se v KVČ 

beseda. Pan senátor trpělivě hovořil, 

vysvětloval. Na závěr dodal: „Kdybych mohl 

někde s něčím pomoci, jsem k dispozici.“  

   

Přadlena, nebo Faust?  

Dobrodružství. 
Když se řekne Václav Brožík, představíme si 

Staroměstskou radnici a velké jeho obrazy. 

Hus před koncilem kostnickým má 40 

čtverečních metrů. 

V Jičíně přišla řeč na mistra Brožíka ve 

středu 13. března, kdy Jana Schlesingerová 

v muzeu dospěla ke třetímu obrazu v řadě 

svého cyklu Dílo měsíce. Jak k tomu došlo? 

Když Jana nastoupila do muzea, měla za 

úkol seznámit se s depozitářem obrazů. Kdo 

si dovedeme představit vstoupit do sálu, 

nebo sklepa, nebo jiného prostoru a začít 

rozmlouvat s klasiky? 

A tak paní historička umění, tak je Janina 

funkce, vymyslela: Každý měsíc přinese 

jeden obraz nahoru, nastuduje ho, jakož i 

jeho autora, bude vyprávět. Nejdříve 

myslela, tak okolo půl hodiny, ale ono se to 

vždycky protáhlo. 

Tedy Brožík. Původně chudý člověk. 

Vypracoval se, i díky sňatku v Paříži. Tchán 

vstoupil i do jeho zakázek, aby se výhodně 

prodávalo. Takže mistr dělal i portréty 

smetánky. I když jeho hlavní téma byla 

česká historie. Pozastavit běh dějin, na 

jednom obraze, ukázat klíčový okamžik. 

Na Staroměstské radnici to je kupříkladu 

Volba Jiřího z Poděbrad.  

Šel Brožík i do klasiky, kupříkladu 

divadelní. Mistr a Markétka. Och, jaké 

dobrodružství. Jana vysvětlila, kolik musel 

udělat všelijakých náčrtů, než vzniklo 

plátno. V tužce i v oleji. To ovšem taky 

záleží na kvalitě a zodpovědnosti mistra. 

Náčrty drapérie, náčrty ruky …  Brožík, 

když se k stáru vzmohl, měl i sklad 

historických kostýmů, do kterého oblékal 

své modely. 

Ty náčrty, skici, mohou být samostatným 

uměleckým dílem. A tak vznikla Přadlena. 

Obraz dívky s kolovrátkem. Nikdo neví, kde 

je dnes závěr snažení, obraz Faust Charlese 

Gounoda v podání Václava Brožíka. Nikdo 
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neví, zda vůbec existuje. Jaké dobrodružství, 

studovat obrazy! Hledat, pátrat, zkoumat, 

lidem své zkoumání vypovědět. 

Dobrý nápad historičky umění Regionálního 

muzea a galerie v Jičíně Jany 

Schlesingerové, tohle Dílo měsíce. 

V úterý 10. dubna v půl páté přijde na řadu 

místní Václav Špála a jeho Kytice. 

 

Dětská divadla soutěžila v 

Jičíně 
Každý rok pořádá jičínský K klub okresní 

přehlídku dětských divadelních souborů. 

Bylo tak i letos a to v pátek 16. března. 

Okres byl poněkud zúžen. Kdyby nepřijeli z 

Dětenic a Sobotky, byl by jediným 

účastníkem Dramatický kroužek ZŠ 

Železnická, tedy čtyřka. Ještě, že mají pana 

učitele Richarda Koníře. On, sám herec, ví 

jak na to, umí na kytaru a hlavně umí s 

dětmi. A to tak, že z obyčejných žáků stávají 

se zodpovědní lidé, kteří začínají chápat, 

jaká úžasná věc je divadlo. 

Však nemluvme jen o Richardovi. 

Dlouholetou divadelní tradici mají i v 

Dětenicích. Tam režíruje paní učitelka 

Vališková.  Hercem, kulisákem, prostě 

člověkem pro všechno je její manžel, toho 

času a dlouhého času pan starosta. Děteničtí 

přivezli dvě představení. 

Aby byl tradiční počet účastníků, přivezla 

Lada Blažejová ze Sobotky dokonce tři 

soubory. Studio Šrámkova domu má z 

účastníků tradici nejdelší. Právě tak, jako 

tradičně jezdí na jičínskou soutěž. 

Co mají soubory společné?  Děti jim 

obvykle přicházejí úplně malé, pak ale přijde 

chvíle, kdy opouštějí základní školu.  

Někteří zůstávají, to mají zavedené v 

Dětenicích i v Sobotce. Pan učitel Koníř 

musí většinou zcela, nebo částečně stavět 

nový soubor. Taková zvyklost, která k 

divadlu patří. 

Tak, jak jsou různě stáří herci, tak jim 

režiséři vybírají hry. Nebo pomáhají vybírat. 

Skvělé využívají dětskou hravost (Sobotka), 

nebojí se přejít až do rozpustilosti.  Naopak 

u starších najednou objeví se na scéně 

otázka, po čem ženy nejvíc touží. A legrace 

jde stranou. Skvěle dokumentovaná 

výchovná složka divadla. Ne, není to fráze. 

Velmi vážně brali to na scéně děti ze čtvrté 

ZŠ. 

Kdo povšimnul si ruchu v Káčku kolem 

osmé hodiny, kdy se soubory scházely a 

přinášely své scény a rekvizity, možná si 

vybavil časy minulé, kdy se v obcích hrávalo 

divadlo a soubory putovaly s celým 

jevištěm, aby představení sehrály u sousedů. 

Jičínská soutěž tuhle krásnou zvyklost 

ukazuje. 

Z tohoto hlediska není nejdůležitější, kdo 

postoupil do krajského kola. Byla to, bez 

udání pořadí Povídka Canterburská v 

provedení ZŠ Železnická a dvě divadla ze 

soboteckého Studia Šrámkova domu. 

 

Kališníci, nebo katolíci? 

aneb Politici kdysi a dnes.  
Jičínská Beseda pozvala na pátek 16. března 

posluchače na přednášku o tom, jaký byl na 

začátku patnáctého století na Jičínsku poměr 

mezi stranou husitskou a stranou 

Zikmundovou. A jakou že roli sehrál vrchní 

číšník Čeněk z Vartenberka, pán na Veliši. 

Za tím účelem přijel z Masarykovy 

univerzity v Brně pan doktor Stanislav 

Bárta. Pečlivě připravený, s přednáškou 

bohatě dokumentovanou. 

Asi bylo by rozumné zmínit se nejdříve o 

nejvyšším číšníkovi. To tenkrát nebyla 

hospodská živnost. To byl vysoký titul. A 

ještě jedna zajímavost. Zdali se vůbec pan  
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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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Čeněk narodil? Moudrá Wiky totiž za 

jménem nejvyššího purkrabí uvádí ( ? – 

† 17. září1425, hrad Veliš u Jičína). Takže o 

umření víme, ale o narození? To necháme 

odborníkům? Důležitější je, jaký pán na 

Veliši byl člověk. Inu politik. Bohatý, 

mocný. Kdo myslí, zda lepší, nebo horší než 

ti dnešní, ať hodí kamenem. Kdo tvrdí, že 

politici jsou pořád stejní, tomu připomeneme 

citát z přednášky: „Měnil neustále stranu. 

Jednou utrakvista, jednou Zikmundův.“ 

Jednoduché? Tak další citát z přednášky a 

následné diskuze: „Proč zkoumáme 

minulost?  Abychom se zorientovali, kde 

právě jsme. Neustále o tomhle světě 

pochybujeme.“  Komu to nestačí, tak na 

závěr: „Nejhorší je otázka – na čí straně 

jsme?“ 

Věru nepřináší náš článek moc věcí 

faktických, i když pan doktor Bárta mnohé 

přivezl. Pokud jsme ovšem strávili 

googlováním, wikyhledáním, či jsme si třeba 

vypsali název dizertace Ftantiška Kafky, či 

knihy historika Františka Šmahela, bude 

zajímavého čtení dost. 

Ostatně soudím, že Jičínská beseda takhle 

nějak své přednášky cílí. 

Kontrolní otázka: měl hrad Veliš něco 

společného s historickým dokumentem 

zvaným Kompaktáta? 

 

Kousky z deníku 

 
04 03 2018 Na horách 

Dva malí člověci na velkých loukách 

horských. Rádi si i tady zařizují život po 

svém. 

1. Hubert ve stopě. Najednou sám. To ale on 

neví a kdyby věděl, nevadilo by. Ví, že lyže 

s kopce jedou rychle. Zastavit umí, tak co. 

Na štěstí prarodičem malý člověk objeven. 

Na štěstí? Ještě ve stopě seřezán za útěk. 

Ještě s přilbou na hlavě. 

Vadí trestající ruka skrze silné kalhoty 

oteplovací? Prarodič rezignuje. Zpod přilby 

ozývá se na celou horskou louku: „Nebolí, 

nebolí. Bába tě posolí.“  

2. Nina ráda maluje své princezny a jiné 

dívky ve stylu gotickém. Dlouhé, mírně 

prohnuté, se žlutými vlasy. Jako má ona 

sama. Své malovací nářadí vzala si i na 

horskou chatu Racek. Večer tam v jídelně 

pohoda. V rohu tři postarší dámy cosi hrají, 

nebo luští. Ale právě ten stůl Nina potřebuje. 

Přes celou jídelnu ozývá se: „Ahoj stařeny. 

Jdu si s váma malovat.“ Co udělají ty 

pětašedesátky? 

 
08 03 2018 Rozvážím 

Jaro je tady. Mínus patnáct, když jsem začal 

s rozvážením. Ale silnice holá, bez ledu 

Paráda. Dnes už poslední okruh - velišský. V 

příkopě spousta petláhví. Na polích stojí 

voda, půda ještě nerozmrzla. To je dobře? 

Fouká od západu. Kostel sv. Václava je při 

své žlutosti krásné sluníčkem osvětlený. 

Starají se, Velišští. Fasáda jde pomalu, ale je 

hezká. Škola prázdná – prázdniny. 

Zasloužené.  

 

13 03 2018 Dívka s řízkem 

Měla na vidličce napíchnutý řízek a ptala se, 

jestli je vepřový, nebo kuřecí. Bylo to na 27. 

knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu. Ceny 

rozdány a i politici – rozdavači mlsně chodili 

okolo rautového stolu, který se prohýbal. 

Dívka mávala řízkem jako Žižka palcátem v 

bitvě u Sudoměře a mluvila a mluvila. Jako 

mluvívají ženské, když mají co říct. Dívka 

Václavka měla co říct, a tak si ani nevšimla, 

že na řízek zapomněla. Není divu. Václavka 

je badatelka a spisovatelka. Uchvátila ji 

novodobá historie poválečná. Zejména osud 

Jana Masaryka a falešné hranice. Na ní 

falešní převaděči zavedli naše lidí přímo do 

sídla StB. To vedlo k jejich zatčení a 

dlouholetém žalářování. Smrt ministra 

zahraničí nikdy nebyla seriózně vyšetřena.  

Václavka Jandečková hovoří o těchto 

událostech s lidmi, kteří mají k věci co říci, 

bádá v archivech a píše knížky. Poslední z 

nich vyjde na Velký knižní čtvrtek 15. 3. a 

nese název Falešné hranice. Má 560 stran. 

BAŠEVI, o. p. s. a PROCHOROVINY 

pozvaly autorku do Jičína. Ve čtvrtek 5. 

dubna promluví v 18 hodin v Židovské škole 

v Jičíně a v pátek na Lepařově gymnáziu.  

 
11 03 2018 Co je to za svět? 

Co jsme to za lidi, my lidí v něm?  Na 

Slovensku zabijou novináře. Lucie Bílá se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/17._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C5%A1_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C4%8D%C3%ADn
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naloží do vany s čokoládou a nechá se 

nafotit, aby všichni viděli, že má pevná prsa. 

Po kolika plastikách? Bylo na Seznamu.  

Po hradním nádvoří jede černá limuzína. 

Vedle kluše fízl s deštníkem. Proč má 

deštník, když auto může zajet až pod 

střechu? Deštník je zbraň moderní doby. 

Proti vajíčkům. Kdyby někdo chtěl vyjádřit 

svůj názor. To je úroveň! 

Dlouholetá poslanka Miroslava klape 

střevíčky ve staroslavném sále, aby konečně 

vyjádřila, co si o tom všem myslí. Někteří se 

přidávají. Ale kolik je těch, kteří váhají? 

Rychlé zvažují svá pro a proti. 

Andrej na nádvoří koktá a koktá. Pak se 

rozesměje sám sobě. Své bezradnosti. Chtějí 

na něm, aby řekl NÁZOR. Mít názor, to není 

žádná sranda. A povědět ho, to už vůbec ne. 

 
18 03 2018 Televize se nechala vidět. 

Myslím Dvořákova ČT 1 a 2. Zajisté ne 

Soukupova – služební, hradní.  

Protektor. Díváme se s potěšením. 

Odchovanka jičínského Káčka, Janinka 

Plodková byla skvělá. Aby ne, ve skvělém 

filmu Marka Najbrta.  

Kočár do Vídně. Kdo si ještě dneska 

pamatuje na dvojku Jan Procházka, Karel 

Kachyňa? Pan spisovatel Procházka dotáhl 

to až na poradce prezidenta Novotného. Pak, 

když umřel, neměl klid ani na svém pohřbu. 

Nad hrobem rámusila policejní helikoptéra. 

Jeho dcera Lenka křtila v jičínské knihovně 

svou knížku Beránek. 

Kousek filmu Nikdy nejsme sami byl točen 

ve Valdicích ve věznici a u ní. Petr Václav 

napsal a režíroval nepříliš optimistický film. 

Ne každý se na něj s potěšením díval. Žádný 

slaďák. Jak je dobré občas si uvědomit jaký 

umí život být. 

Bába z ledu Bohdana Slámy běžela druhý 

den po udělení cen. Ani na takovýhle film 

příliš nejsme zvyklí. Měli bychme. 

 
20 03 2018 4:52 Ráno 

Když jsem odklízel z okna kytky, aby 

nezmrzly, já zmrznout můžu, naši pracující 

už svítili, aby přišli včas na šichtu, já otvíral 

okno kvůli kyslíku a bojoval vnitřní boj 

kvůli bolavému ramenu. Když tenkrát ten 

vůl otevřel dveře od auta a já mu do nich 

vletěl, netušil jsem, že se rameno bude furt 

ozývat. Můj ranní boj byl v tom, zda 

rozcvičit, nebo zabalit a držet v klidu a teple. 

Správně jsem volil variantu jedna. Za oknem 

bylo – 5, na městském teploměru na 

internetu – 3,0 stupňů celsiusovych. 

Pak jsem si vzpomněl na dodatek k fejetonu 

o muzikálu, že mám H poslat nahrávku a na 

větu Mozartovu. Našich pracujících svítilo 

ještě víc. Radoval jsem se, že já nemusím jít 

pít kafe do práce, nic nedělám, a přesto mi 

Andrej furt posílá slušný důchod. Jsem 

jediný v tomhle státě, kdo si na výši důchodu 

nestěžuje. Ale třeba ho mám opravdu 

vysoký. 

Dnes jdeme do Domova seniorů do Vlčího 

pole číst a promítat. Už se těším… Až to 

budeme mít za sebou. Obvyklé obavy, že se 

nepovede. 

 

20 03 2018 Domov seniorů 

Vlčí pole. Rozlehlý dvůr s altánem, ale zima. 

Uvnitř bývalého zámku dlouhá chodba, na 

konci jídelna. Bydlení v patře, klienti sjíždějí 

výtahem, většina na vozíku, či s chodítky. 

Cvak, sjede plátno, propojení 

s dataprojektorem funguje. Fotky seřazené 

jak potřebujeme. Propletence číslo čtyři. Já 

cvakám, Jol čte úryvky článků, nakonec 

povídku. 

Pozoruju posluchače, většinou ženy. Mám 

strach, abychom je nenudili, aby rozuměli. 

Ve stáří se hůř chápe. Po obědě se usínává. 

Snad nejsme moc nesrozumitelní. Tak občas 

zkouším dialog. Někteří zabírají. Klademe i 

kontrolní otázky. Těší mě, že paní zná jinan 

dvoulaločný a k čemu je dobrý. Znají Tři 

oříšky pro Popelku, my ukazujeme zámek 

Moritzburg. Ano, někteří klimbají. Po necelé 

hodině si vzájemně děkujeme. Zdá se to být 

upřímné. Pomáháme s vozíky cestou 

k výtahu. 

Paní kulturní žádá, jestli jim nepůjčíme 

hádanky o kytkách, o kterých byla v našem 

programu řeč. Rádi. Potěšilo. Neděláme 

marnou práci. 

V Jičíně jdeme na Veselku propít honorář. 

To má po představení být. Ale my honorář 

nebereme. Ale jsme dostali výrobky. Jol 

barevný věneček, já srdíčko pro Há. Pan L, 

štamgast, povídá: „Jé, to je pěkný, to bych 
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chtěl. Srdíčko líbí. Váhám. Zvítězí 

odpovědnost k vlastní ženě. Ale stejně – 

dobrý pocit, že nekonáme marně. Dokonce 

moje depka má lepší náladu. 

 

Růženka 
dokončení povídky z minulého čísla 

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. 

Tyhle myšlenky a výpočty zvládala. Ne, tak 

stará ještě není. Umí plánovat. Musí 

plánovat, aby zvládla svůj dnešní úkol. 

Okurky. 

Růženka mohla stát, ale při tom nedokázala 

kopat. Měla svou metodu. V jedné ruce židli, 

v druhé motyku, oboje slouží jako berle.  

Tak se pomalu dostala k záhonu okurek. 

Chvíli sumírovala kam židli, aby na jeden 

zátah obsáhla co největší kus záhonu. 

Motyčka měla dlouhou násadu, to vymyslela 

už dávno. Kbelík na plevel měla připravený 

od včíra. A tak vsedě kopala, opatrně 

přisouvala pejřavku, házela do kbelíku, 

ohnout se trochu mohla. Pak sbírala síly na 

vztyk, pomalé posunutí židle a další kopání v 

sedě. Tohle žádný Mičurin, o kterém se v 

mládí učily ve škole, nevymyslel.  Asi v 

tehdejším Sovětském svazu moc 

devadesátiletých kolchoznic neměli. 

Růženka se tomu svému vynálezu musela 

zasmát. 

Radovala se, jak ji jde práce dobře od ruky. 

Dokonce si začala broukat písničku. 

Samozřejmě potichu. Nemusí sousedi něco 

říkat o babě bláznivé. Do poledne by mohla 

mít okurky hotové.  Kdyby... 

Židle. Pitomá židle. Věděla to, že tyhle bílé 

vynálezy nestojí za nic. Ano. Nestály. I když 

měly čtyři nohy.  Jedna z nich se při jednom 

přenesení zabořila víc, než měla. Takže když 

si Růženka sedala, začala se naklánět, a to už 

odchovankyně mičurinského hospodaření 

nevyrovnala, i když se opřela o motyku.  Nic 

zlého. Čerstvě zkopaná hlína byla měkká. 

Dokonce voněla, když na ní Růženka 

dopadla pusou. Ale bylo potřeba vstát.  

Vyzkoušela všechny možnosti. Převalila se 

na břicho, pak na všechny čtyři – a byl 

konec. Trup nezvedla. Když odpočívala před 

dalším pokusem prošlo jí hlavou, jak se zlý 

soused bude bavit.  Jak bude všude vyprávět 

o babě bláznivé, to on nejradši. Baba je, to si 

přiznala. Ale bláznivá? Jen ať to zkusí, 

s takhle chromýma nohama.  

Co ji zbývalo? Čekat. V teplé voňavé hlíně 

nečeká se zas tak špatně. Ale na co čekat? 

Pravda, času má dost. Dost na to, aby si 

otevřela své oblíbené téma. Téma – co bude. 

Růženka si představovala svůj pohřeb. 

Zajímalo ji, kdo přijde. Kdo přijde a jak 

bude vypadat. Snad si soused nevezme ten 

nemožný zelený klobouk, co na něm ta 

štětka brzo upadne? Růžence se chtělo smát, 

ale nešlo to.  Hádají se.  Růženka 

vzpomínala, jak s mužem poslouchávali 

hádky u sousedů. On ji zavolal, vždycky 

slyšel lépe, schovali se, aby dobře slyšeli a 

bavili se. 

I teď se Růženka směje. No, spíš jen v té své 

hlíně usmívá.     

                       

 

O.p.s. Baševi vás srdečně zve 
na přednášku badatelky 
a autorky literatury faktu 

 

Václavy Jandečkové 
 

„PRAKTIKY TAJNÉ POLICIE 
PO ÚNORU 1948: 

 
Smrt Jana Masaryka a 

falešné hranice“ 

 
Koná se ve čtvrtek 

5. dubna v 18 hodin 
v sále Židovské 100, 

Jičín. 
Vstupné dobrovolné.
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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 

 

DUBEN 2018 
 

7. 4.    UKLIĎME ČESKO 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

7. 4.   GEOCACHINGOVÝ EVENT 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

12. 4.  18,00 HOUSTONE, MÁME PROBLÉM 

 Přednášející Milan Halousek – odborník na kosmonautiku  

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

13. 4.   13,30   VIII. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  

 herna ST ve Sport. areálu 

14. 4.  8,00 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM PRAHA  

 Výlet pro všechny, kdo mají chuť. Přihlášky na www.kackojicin.cz 

 Valdštejnovo nám. 99 

16.4.   19,30 PUTOVÁNÍ ČAROKRÁSNOU INDIÍ 

 Promítání z cest po Indii s Lucií Doušovou 

20. 4.   KONCERT POD HVĚZDAMI 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

23. - 27. 4. TÝDEN ZEMĚ 

Výukové programy pro ZŠ na téma Země a lidé, rezervace na: 

info@hvezdarnajicin.cz  

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

24. 4.  18,00 ČERNÉ DÍRY  

 Aneb díra sem a díra tam; přednášející Prof. RNDr. Petr Kulhánek, Csc. 

 Centrum přírodních věd Hvězdárna  

27. – 29. 4.   ASTRO-FOTO WORKSHOP 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

30. 4.    15,00 ČARODĚNÍ                 

 Tvůrčí dílna v rámci programu ve Valdštejnské lodžii 

 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA 

 

Bližší informace o pořádaných akcích najdete na www.hvezdarnajicin.cz 

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

