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Liliovník paní Olgy 
 

Byla tu v Jičíně kdysi na návštěvě paní Olga 

Havlová. měla ruku v sádře. Bylo to v galerii 

u brány, myslím patřila Zdeňkovi Šindlarovi. 

Začal tenkrát novinář otázku slovy, že 

funkce první dámy má své příjemné i 

nepříjemné stránky. Nenechala ho domluvit: 

„Ukažte mi ty příjemné,“ přerušila ho paní 

Olga.  Taková byla. 

Dnes by měla pětaosmdesát. Tak Výbor 

dobré vůle vymyslel pětaosmdesát stromů po 

celé republice. Soudím, že dobře vymyslel, a 

tak jičínská radnice vymyslela Liliovník 

tulipánokvětý. Kam? Blízko Lodžie. Na levé 

straně, při pohledu z parku. Symetricky 

k tomu, který tu už stojí na straně pravé.   

Sázelo se v pondělí 16. dubna, lidi pochopili, 

přišli. I žáci škol se slovem mluveným i 

zpívaným. No, sázelo.  Liliovník už byl 

v zemi, slavnostní hosté jen symbolicky 

černou hlínu přihodili. Paní doktorka Milena 

Černá a další lidé z Výboru a Knihovny 

Václava Havla. Totiž Výbor se s Jičínem 

zná, pomáhá Apropu. 

Paní doktorka Černá vzpomínala a 

vyprávěla. Jak první dáma pocházela ze 

skromné rodiny a jak dlouho rozmlouvala 

svému mužovi, aby funkci prezidenta bral.  

Pak ale, když bylo jasno, hned chtěla být 

užitečná. Tak vznikl Výbor dobré vůle.  

Došla řeč i na vztah pana Václava a Olgy. 

Ne, nikdy tam nebyla Itálie. 

Jezdili přes Jičín z Prahy na Hrádeček. Když 

jeli v blízkosti valdické věznice, symbolicky 

mávali Magorovi (Ivan Martin Jirous), který 

tu byl uvězněn. A najednou přišla řeč na něj. 

Pěkně o něm paní doktorka mluvila. Byl  

 

 

citlivým člověkem. Vzpomínali jsme na jeho 

básně ve Valdicích psané, jakož i televizní 

pořad o Bohuslavu Reynkovi, kde Magor 

recitoval. „Ano, měl dvě tváře, Magor. I tu 

alkoholickou. I ta zůstala. Na hrob 

v Kostelním Vydří mu lidé nosí pivo.“ 

Vida, kam až zavedlo sázení stromů. Bylo to 

příjemné setkání. Přišlo hodně lidí. Tiše 

postáli, pak pohovořili, zavzpomínali. Kdosi 

řekl: „Strom je na památku spravedlivého 

života.“ 

 

Hybohledy a jiné v jičínském 

zámku. 
 

Vyprávěl Matěj Forman, když otvíral ve 

čtvrtek 12. dubna v jičínské galerii Konírnu 

imaginární, že s takovouhle výstavou jsou 

potíže. Stěžovaly si pracovnice v Roztokách, 

kde byla podobná výstava nedávno, že 

nemohly dostat děti domů, když chtěly večer 

zavřít. 

Těžko se stručně vysvětluje náplň. A si 

nejvýstižnější výraz je Tajůplný svět. 

Dodejme, jak on nám chybí, takový svět, 

v dnešním počítačovém dění. Jistě i proto 

takový zájem. 

Divadlo bratří Formanů má mnoho členů, i 

příležitostných spolupracovníků. Nejen 

herců, možná ještě spíš výtvarníků, 

scénografů a dalších profesí. Pokud herců, 

tak upřesněme, že loutkoherců. Protože oni 

jsou zvyklí si své divadlo nejen sami psát, 

ale si ho i vyrobit. Vyrobit hýbací. Kde je 

důležitý nejen obraz, ale i světlo, zvuk, 

pohyb, hra stínů. Tady do toho všeho divák 

vstupuje, protože si kličkou ten svět sám 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
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rozpohybuje. Proč jsem neopomněl zvuk?  

Protože když se tou kličkou točí, tak ono to 

trochu skřípe. Ale zvuk přece k pohybu 

patří. 

Napočítali jsme celkem 13 autorů výstavy, 

ale to není číslo konečné. Protože postavit 

takovouhle výstavu dá fušku. Autoři začali 

se sjíždět v pátek, tedy před týdnem, ale 

Matěj přijel dřív, obhlídnul prostor a do jeho 

půdorysu začal kreslit jednotlivé… jak to 

nazvat, jednotlivé kóje, které si ale pak už 

vyzdobili autoři. Malovali, přiřezávali, 

dlouho umísťovali, zkoušeli, aby stín padal 

na správné místo a postavy, ptáci, květiny 

byly co nejúžasnější. 

Takže do týmu patří i pan elektrikář, který 

měl věru hodně práce. 

Proč Konírna? To přece Jičíňáci vědí, že 

galerie v zámku byla kdysi Valdštejnovou 

konírnou.   Matějův tým vnesl sem teď ono 

Imaginárno. 

Koňů je výstava plná, většinou dřevěných, 

protože k tomuhle materiálu mají autoři 

výstavy nejblíž. Jednoho koně přivezli 

dokonce z Německa v takovém tom vozíku, 

co se jim vozí opravdoví koně. Ale tenhle je 

větší. 

Divadlo bratří Formanů, ze kterého autoři 

výstavy pocházejí, nemá žádnou kamennou 

scénu. Loď mají. Jezdí v Praze po Vltavě a 

hraje se na ní. Mají i velký sklad, kam se 

všechno složí. Třeba i ten cirkusový stan, ve 

kterém hráli na jičínském náměstí. Ale jsou 

divadlem, či výstavami v pohybu. Jezdí po 

štacích. Oblíbeni jsou ve Francii. Pravda, 

zahráli si i v Národním, ale nejlíp je jim na 

cestách.  

Matěj Forman: „Radost z pohybu. Končíte, 

nakládáte, jedete dál. Nevíte přesně co Vás 

čeká, jak to tam vypadá. Musíte 

přizpůsobovat, improvizovat. Jsem-li na 

jednom místě, otravuju se, nudím se. Ráno 

zkoušky, večer představení. V kamenném 

divadle je to pořád stejné.  

Makat rukama nám nevadí, ani těžká práce. 

Vynaložená síla nás nutí používat hlavu.“  

Výstava v galerii jičínského zámku potrvá až 

do září. Ale Divadlo bratří Formanů bude 

mít dvě představení v květnu v Lodžii. 18. a 

19. bude se tu hrát Aladin. 

Kontrolní otázka: Víte, co jsou hybohledy? 

Jak pracovala Státní 

bezpečnost v roce 48 
 

Přijela do Jičína česká spisovatelka 

Václavka Jandečková, aby přednášela o 

praktikách tajné policie po únoru 1948 a i o 

smrti Jana Masaryka. 

Jest paní spisovatelka prvotně badatelka, 

protože aby mohla své čtyři knížky na dané 

téma napsat, musela prostudovat mnoho 

archivních materiálů, mluvit s lidmi, kteří 

přímo, či zprostředkovaně mohou k věci 

něco povědět. Od událostí, které popisuje, 

uplynulo sedmdesát let. Pamětníků mnoho 

nežije a přenos přes potomky může být 

mnoha faktory ovlivněn. Archivy? Zejména 

archivy StB? Jak ony jsou spolehlivé? A tak 

autorka přiznává, že je potřeba konfrontovat 

je s dalšími materiály. Využívat paměti i 

soudní spisy. Jestli dostaneme materiály 

z archivů ruských, jak slíbil jeden pán 

z Hradu? Ten už toho namluvil. 

Akce Kámen probíhaly v režii tajné policie 

mezi léty 48 až 51 na česko – německé 

hranici.  Na mnoha místech byly vytvářeny 

falešné hranice. Falešní převaděči přes ně 

zavedli naše lidi do naaranžované úřadovny 

amerických okupačních úřadů, kde je 

vyslechli. Tím získali proti nim dostatek 

kompromitujících materiálů, i 

zpravodajských informací. Pak je 

československé komunistické orgány 

odsoudily za nedovolené překročení hranic. 

Tresty přesáhly deset let. 

Autorka ve svých knížkách líčí příběhy 

konkrétních lidí, obětí, ale odhaluje i 

pachatele těchto nezákonných provokací. Na 

přednášce o nich poutavě vyprávěla. Policie 

nyní prověřuje, jestli někdo z organizátorů 

popsaných v knize Falešné hranice ještě žije. 

Druhým tématem byla dosud nevyjasněná 

příčina smrti ministra zahraničí Jana 

Masaryka v roce 1948. K tomu badatelka: 

„Dali jsme podnět ke kvalifikovanému 

opětovnému posouzení a provedení řádné 

rekonstrukce. Čekáme na vyjádření 

kompetentních orgánů.“ V knížce Kauza Jan 

Masaryk (nový pohled) své bádání, dosud 

neprověřované dokumenty a souvislosti 

popisuje. Závěry nechává na čtenářích. Ale 

ústně soudí, že nešlo o sebevraždu. 
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První přednášku měla Jandečková 5. dubna 

v jičínské Židovské škole. Organizátory byly 

Baševi o.p.s. a Prochoroviny. Skutečnost, že 

se lidé rozcházeli po dvou a půl hodinách, a 

to až po kvalifikované diskusi, svědčí o 

velkém zájmu. Autorka umí. Zaujmout i 

odpovídat. Na závěr popovídala si 

s nejstarším jičínským skautem Standou 

Hilmarem (97). 

Druhý den jičínského pobytu strávila autorka 

na Lepařově gymnáziu mezi studenty. I tady 

byl velký zájem. 

Václavka Jandečková patří k lidem, kterým 

nestačí napsat knížku. Témata, která se stala 

její životní náplní nejen takto publikuje. S 

přáteli se chystá vytvořit ve Všerubech, kde 

byla jedna z falešných hranic, pamětní místo 

s informacemi. Hovoří o putovní výstavě 

k tématu falešných hranic. 

Ano, nejen mluvit, ale i konat potřebujeme. 

 

Jedna Václavka – náčrt k 

portrétu. 
Přišlo psaníčko: “Pustila jsem si nahravku, 

krasna �. U sv. Jakuba nam zahrali na 

varhany, U sv. Ignace na klavir behem 

dvaceti minut. Uz je mi jasne, proc je Jicin 

mesto pohadek � V.“ 

Přijela do Jc přednášet. Na kašně jsme 

rozložili mapu. Nakreslil jsem do ní klikatou 

čáru, nenamítala, šli jsme. U Jakuba někdo 

cvičil na varhany. Poslouchala, hrála si 

s mobilem. Musel jsem násilně přerušit, 

přednáška začínala za 40 minut. Spěchem 

zámek, ryneček. Před vchodem do Ignáce 

slyšet klavír. (Doznala, že taky hrávala, ale 

že nemá talent). 

Rozhlížíme se. Nová galerie. Pan malíř čeká 

návštěvníky, nepřicházejí, tak si hraje. Přišli 

jsme my. Ona zase s mobilem, pod klavírem 

pes. Vhazuje minci, kouká po obrazech, 

vyptává se. Na její přednášku nejvyšší čas. 

Spěcháme. 

Teprve později jsem pochopil, že si tu 

krátkou chvilku stačila akusticky i vizuálně 

nahrát. 

Před přednáškou si stihla mile promluvit 

s lidmi, které neznala, ani o ni jí. 

Při přednášce docela mávala rukama, 

mluvila hlasitě a v řeči se občas zarazila. 

Myslím že tím, když objevilo se několik 

myšlenek najednou a mluvidla je nestačila 

pobrat.  

Mluvila dvě celé a pět desetin hodiny. Lidi 

se trochu chruli, ale nikdo neodešel. Byli tu 

všechny kategorie podle věku. Standovi 97 a 

pak si šel s Václavkou popovídat.   

Myslím, že se stačila i lidí zeptat, jestli je to 

ještě baví. Bavilo. 

Po skončení autogramiádovala, cosi 

poznamenala si na papírek a stále vypadala 

mile. 

V Řáholci našli jsme potom klidný stůl. 

Pokračovali v rozhovoru, který jsme před 

šesti měsíci přerušili. 

Ostatně soudím, že Václavka nepatří 

k holkám, které se uráží, když se jim řeknou 

nelíbivé věci.  

Já občas nějaké takové řeknu. U nějakých 

toho lituju. 

Mnoho témat jsem zapomněl, protože mi 

často říkala: „To si nepište.“ Já jsem to 

nepsal, když se mi dívala do tabletu. Dokud 

se dívala. 

Nemá ráda reflektory, mám dojem, že se jich 

bojí. I novinářů. Nejbližší „strašák“ je pro ni 

Veselovský, protože ji napsal, že v 

rozhovorech, které dělá, moc nestřihají. V té 

chvíli se mi vybavilo, jak vybírala svou 

fotku na plakát. Měla na ní modrou blůzku. 

Má modré oči. 

 „Když mluvím, neumím hospodařit 

s dechem.“ 

Taky jsme se dostali k tomu, jak píšou 

někteří novináři. Nepřesně, ona pak musí 

některé věci v dopisech vysvětlovat. 

Začali jsme debatovat o psaní. Pověděla, co 

všechno musí načíst, nastudovat, nabádat, 

než začne psát. Pak píše do noci. 

 Chápu, jak to nemá lehké. Vystudovala 

ekonomii, tam se moc o stylu psaní neučili. 

Tak se to musela naučit knížku od knížky. 

Pověděla, že chce psát čtivě, asi i píše, ale ne 

tak vědecky, aby to čtenáře nebavilo. Osudy 

rodin snaží se beletrizovat, ale pravdivě.   

Když jsme šli spát, zbyli v hospodě jen dva 

šachisti. To jí připomnělo dědečka, s kterým 

šachy hrála. On se to prý naučil v kriminále, 

kde si udělali figurky z chleba. Odseděl si 

čtrnáct roků. Za převádění. 

Pivo pili jsme smíchovské. 
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Nejen andělé Petry Bouškové 

Kvapilové 
Železnickému muzeu povedlo se v sobotu 7. 

dubna skvělé odpoledne. Zajisté může zato i 

paní malířka Petra Bouška Kvapilová, která 

tu otvírala svou výstavu. Chce se napsat, že 

otvírala s plnou parádou, protože přivezla 

svou rodinu, dva skvělé muzikanty i kousek 

souboru břišních tanců. Ona přijela 

z Brdských lesů, to jest z Nové Vsi pod 

Pleší, cellistka Jana Podolská Březová 

z Teplic, klavírista Petr Vašíček z Berlína. 

Sama paní malířka je půlkou taneční skupiny 

Štěstí. 

Muzikanti nepřijeli jen odehrát povinnou 

skladbu pro vernisáž, ale předvedli koncert, 

dosti rozmanitý. Antonín Dvořák, estonský 

skladatel Arvo Pärt, Bohuslav Martinů. 

Všechny skladby se zasvěceným povídáním 

o autorech.  

Paní malířka hovořila o svobodě tvorby, o 

křídlech a andělech, které maluje a 

doporučila všem, ať je nechají na sebe 

promluvit.  

Má pestrý život. Kumšt začala na keramické 

škole v Bechyni, kde se vyučila hlavně 

sochařině. Pak ale přešla z praktických 

důvodů na malování. Protože k tomu stačí 

pro tvorbu menší prostor. Malování se jí 

zalíbilo. Ono totiž pasuje do širokého 

seznamu jejich zájmů. Občansky je vzdělána 

jako učitelka. 

Výstava jmenuje se Na křídlech. Andělé 

jako boží bytosti, ženy mnoha druhů. Takže 

zeptá-li se divák dnes častou otázkou: „Vy 

jste alternativní?“ uhádne správně. Má to 

paní Petra propojené, jak se kumšt spojuje se 

světem duchovním. 

Ale pozor, nejen křídla, andělé, či obrazy 

s názvem Štěstí a podobně. V chodbě, trochu 

zastrčená, je krajina.  Obraz poněkud 

vybočený mezi ostatními. A on dobře 

dívatelný. Ovečky vůbec nejsou kýčovité. A 

vedle, taky v jiném žánru, tanec s čertem. 

Umí tedy malířka Petra i jinak. A ne ke 

škodě věci. Z rozhovoru poznáme, že takto 

vůbec mezi svými anděly neuvažuje. Měla 

by? Smíme radit? 

„Umění jsou otázky i odpovědi. Je to 

energie, pohyb, chaos i řád.“ Pravila. 

Je bezprostřední. Hned vysvětluje svou 

techniku. Na dřevo nanáší plastické vrstvy, 

aby je pak zpracovávala rukou a špachtlí. 

Příkladem je abstrakce se jménem Kosmos. 

Vzápětí dostane se k vysvětlení, proč maluje 

ženy. Je sama sobě modelem. Muž ji nafotí a 

ona se pak inspiruje svou vlastní fotkou. 

„Ženské tělo znám, lépe se mi maluje, je pro 

mne lehčí. Vida, i takový obyčejný 

prozaický důvod.  

Ano, andělé jsou pro malířku symbolem 

víry. Jaké? Které? „když se modlím, modlím 

se k Bohu. Ne podle víry. 

Pěkně spojili v Muzeu Železnice kumšt 

malířský s múzickým. Přiznejme, že i 

sladkosti s nesladkostmi a vínem červeným 

s dobrou náladou ladily. 

Výstava bude otevřena do 27. května. 

 

V Libošovicích se vydávají 

knihy. 
Obec Libošovice má, jak praví internet, 

necelých pět set obyvatel. Skládá se celkem 

z desíti vsí, patnácti samot. Necelé obyvatele 

jsem nenašel. Ti celí jsou docela pohlední a 

velice aktivní. 

Kostel je zasvěcen Sv. Prokopovi, hotel se 

jmenuje Český ráj a je to spíš hospoda, což 

je lichotka. Knihovna je pojmenována po 

panu řídícím Bochovi, obsahuje i Galerii na 

návsi a šikovné knihovnice. Nejen kvůli 

výborným koláčkům. 

Jezdí sem i vlak, ale tím skoro nikdo nejezdí, 

protože nádražíčko je daleko. Ale vypadá 

hezky. 

 

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 
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Dámy knihovnice nejen pečou, ale se i 

starají. Teď právě je tam výstava starých 

pohlednic a v sobotu 24. března konalo se 

slavnostní uvedení dvou knížek, které se 

obce a jejich lidí týkají. Jednu vydala si 

sama obec o svém slavném rodákovi. Která 

obec dovede si vydat knížku? Tu druhou 

vydalo Nakladatelství Lidových novin a s 

hospodařením má mnoho společného. 

Karol Bílek: Profesor Josef Novák 

botanik z Malechovic. Malechovice jsou 

jedna z vesniček, které k Libošovicím patří. 

Pan profesor Novák proslavil se hlavně 

lišejníky, ale nejen. Byl profesorem na 

gymnáziu v Havlíčkově Brodě, kterému se 

tenkrát říkalo Německý a taky okresním 

školním inspektorem. Jeho Klíč k určování 

lišejníků je podepsán Josef Novák, ředitel c. 

k. Pedagogie v Hradci králové. 

Nebudeme s panem profesorem vysvětlovat, 

že lišejníky jsou křovité, lupenité, či 

strupinaté. Zalistujme knížkou. Život a dílo 

jednoho člověka je zasazeno do let 1846 až 

1917. Je-li popisována jeho pouť na tomto 

světě, nelze tak, bez podrobnějšího popisu 

tehdejší doby. A to Karol umí. Ostatně 

zabývá se tím celý život.  

Do knížky doložil to kopií všelikých 

písemností. Ejhle. Maturitní vysvědčení 

studenta Nováka. Vysvědčení hemží se 

známkami dostatečnými. I pilnost jen 

dostatečnou měl maturant, pozdější 

gymnazijní profesor Novák. Další 

neprozradíme. Čtěte! 

František Kutnar: Děkuji životu.  Ego: 

Paměti, deníky, korespondence. Knížku 

k vydání připravila Hana Kábová, která ji 

taky v Libošovicích představila. Vybrala 

kapitolu, kterou pan profesor napsal pod 

vlivem setkání s kombajnem.  Porovnal jeho 

práci se samovazem svého mládí. Vlastně 

dva způsoby života na vsi. Jak rozličný byl 

přístup k práci na poli, k životu vůbec. 

František Kutnar se narodil v roce 1903 v 

Mlázovicích a tam taky v roce 1983 umřel. 

Není divu, že jako historik se do zemědělství 

vracel.  

Paní Kábová otevřela svým čtením a 

povídáním nejen zemědělské téma. Přítomní 

se rozpovídali o tom, jak důležité je zachytit 

fakta z našeho mládí. Tak, jako činil ve 

svých denících Kutnar. Co není napsáno, 

zapomene se. A byla tu debata o psaní 

memoárů. O tom, kdo už psát začal. 

Vlastenecké setkání v Libošovicích bylo 

dobrým námětem.  Tady, při podobných 

příležitostech, scházejí se lidé se vztahem 

k historii i ke knížkám. Vede to až 

k pokračování, vzniká na aktuální téma 

z pera místních lidí i divadlo. 

 

Muzikál – generálka 
Zdali si někdo při děkovačce a 

neutuchajícím potlesku po premiéře 

představí, co taková příprava muzikálu 

znamená? Generálka na muzikál Stvoření 

světa v sobotu 24. března dala nahlédnout.  

Prvním zážitkem byla líbačka. Škoda, 

nestačil jsem fotit průkazněji. Zajisté by se 

Blesk, či třeba Seznam zaradoval. Takhle mi 

zbývá prozradit jen červenou blůzu dámy. 

Říkám, odvázaná atmosféra. Musí být. Kdo 

by jinak vydržel makačku od pátku do 

neděle, kdy na scénu vejde se Bůh, 

Prázdnota, další sólisti a velké sbory taneční, 

pěvecké, dramatické. A v orchestřišti 

třiapadesát muzikantů a jedna dirigentka 

v červené blůze, kterou je slyšet ze všech 

nejvíc. Při tom se herci musí srovnat tak, aby 

na všechny bylo vidět i je slyšet. To je někdy 

těžký úkol. Každá učitelka si hájí svůj tým. 

Do toho se ozve: „Dvacátej třetí takt, tam je 

repetice. Poznamenejte si. Jak to, že někdo 

nemá tužku? … Jarko promiň, dochází ti 

baterka.“ 

Přes celý sál domlouvají se zvukaři a 

osvětlovači s jevištěm. 

„Lepší než minule, nebo horší,“ ptáme se 

pana učitele. „Lepší. Já si myslím, že tedy 

ten muzikál má ještě trošku kvalitnější 

hudbu. A taky už jsme zkušenější. Spoustu 

věcí si dokážeme lépe vyřešit.“ 

Kouzelné jsou děti za scénou, které čekají na 

svůj výstup. Stojí u jeviště a nedaří se je 

odsunout. Chtějí být u toho. Obdivovat 

sólisty, starší spolužáky. Muzikanti i lidé na 

scéně trpělivě čekají, až přijde jejich chvíle. 

Pak přijde, je shledána závada a celá scéna 

se opakuje, někdy i vícekrát. Nikdo 

nenadává. Síly musí vydržet do neděle. 

Děti i učitelé se navzájem ještě lépe 

poznávají, jak ostatně při zodpovědné práci 
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bývá. Poznávají se i herečky, herci, 

muzikanti. vznikají vztahy i nedivadelní.  

I když teď únava, po muzikálu se bude 

stýskat. Dobrá parta. 

Do příšeří sálu přichází česká herečka Šárka 

Vaculíková, kterou známe z Ulice jako 

Adrianu. Svléká kabát, který vzápětí obléká 

(zima), vytahuje sešit, píše. Byla přizvána 

jako poradkyně.  

 

Adriana z Ulice v Jičíně. 
Do zkoušky na muzikál Stvoření světa tiše 

vstoupila česká herečka Šárka Vaculíková. 

Nenápadná dívka s drdolem v bílém svetříku. 

Té že už je třicet? Vyndala sešit, pečlivě 

psala. Na otázky odpovídala po delším 

rozmýšlení. Velmi ochotně.  

Čím Vás muzikál Stvoření světa zaujal? 

Že je to originální, stvořené speciálně pro 

tuhle školu – jičínskou ZUŠ. Že jsou tu 

zapojeny všechny obory školy. 

Vaše úloha? 

Lehce pomáhám herecko-dramatickému 

oddělení. Snažím se radit v dílčích věcech, 

aby herecké akce byly srozumitelné 

divákovi. Jeviště potřebuje zvětšovat emoce, 

aby divák v sále lépe pochopil. Já nejsem 

hybatel. Nějakej velkej stavitel představení. 

Jsem jen malá pomoc. Takový talisman pro 

štěstí. 

Jaké jsou Vaše pocity?  

Jsme nadšená. Já se na představení těším. 

Jak jste k téhle roli přišla? 

Známe se se scénáristkou a režisérkou 

Martinou Komárkovou. Dělali jsme spolu 

desku s písničkami pro děti. Martina slova, 

já zpívala. 

Na nedostatek práce si asi stěžovat 

nemůžete. 

To ne. Hraju v několika divadlech. 

V angažmá jsem na Vinohradech, hraju 

v Celetné, něco mám v Divadle Bolka 

Polívky v Brně.  

A v Ulici. Stane se, že jak se odborně říká, 

padáte na zadek? 

Padám. Ještě k tomu mám i zájezdová 

představení. (Počítá). Odhadem tak celkově 

třináct představení v měsíci. 

Kdy byl Váš začátek? 

V dramatickém kroužku, to mi bylo asi 

deset. A v dospělosti to bylo asi v šestém 

ročníku na konzervatoři. 

Vraťme se k Ulici. Někteří se na ni každý 

den těší. Jsou ale lidé, kteří mluví o 

„nekonečném“ seriálu s despektem. 

To by bylo na delší povídání… Jsem ráda, že 

moje postava je tam barevná. 

Mnohovrstevnatá. Do Ulice jsem vstoupila 

taky proto, že tam získám zkušenosti 

s hraním na kameru. 

V jednom dělá Ulice užitečnou věc. Lidé, 

zejména starší, se dozví, jak to chodí třeba 

na radnici. Jak žijí současní studenti. 

To je zájem scénáristů, oslovovat všechny 

generace. 

 

 

Kousky z deníku 
 
23 03 2018 Čtení 

V Hlinsku, to je dávno, narazili jsme na 

výstavu Jakuba Schikanedera. Tam úžasný 

obraz – Vražda v domě. Viděl, zapomněl. 

Pak se dovídám, že paní spisovatelka 

Daniela Krolupperová napsala o tom obrazu 

knížku. A zase zapomnění. Paní spisovatelka 

občas jezdí do KVČ.  Ano. Knížka se 

jmenuje Zločin na Starém Městě pražském. 

Nenašel. Aha, vydal Albatros. Takže 38 

schodů do dětského oddělení. Věra 

s úsměvem nachází, přináší. V knížce je 

napsáno: pro čtenáře od dvanácti let. Do té 

kategorie spadám. Počasí venku vhodné. 

Dva večery bez televize. Dobré večery.  

Poučné čtení připomínka staré Prahy a jejich 

osobností. I jejich konání. Tak třeba 

malířského. Než pan asistent, později 

profesor udělal obraz – olej, musel zkoušet 

mnoho náčrtů. V tužce, i v barvě. Ty pak 

zkoumá, komponuje k sobě, než se pustí do 

velkého obrazu. I o tom knížka. O těch 

tvůrčích nocích malířových. 

Zajímavost – knížku Zločin… ilustrovala 

Barbora Kyšková. To je ta malířka, která 

taky dělala obrázky ke knížce jičínského 

autora V. Šoltyse Tajemství kouzelného 

pírka. 
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24 03 2018 dneska jsem 

redaktor ze starých časů. Trochu pěší. Zkuste 

se dostat do Libošovic, když nechcete autem. 

V sobotu. Sockou. Pražákem ke Šrámkům, 

pak na vlak. ještě jsem stihnul Janě před 

radnicí vyfotit Václava Špálu. Je z černého 

kamene, vysochal ho mistr Preclík. Odhalení 

bylo v roce 2002 a v Sobotce byla i při 

odhalení velká výstava.  

Na nádraží čekají dva turisti na opačný vlak 

a vyprávějí, jaké to bylo, když na nádraží 

byly růžičky a výpravčí v červené čepici. 

Teďka všechno pozavírané. Odjíždějí na 

druhou stranu. Mě přijel se zpožděním 

modrobílý vláček. Odjeli jsem tři. Mašinfíra, 

paní konduktérka a já, novinář. 

Mašina se krásně klikatí kolem Humprechtu, 

ale stejně nedojede až do Libošovic, musí se 

kousek pěšky. V hospodě mají dětský 

karneval. Starý pan hospodský má na klíně 

mimčo, před sebou počítač a všechno to řídí. 

Obsluhuje mladý. Místo se našlo, chystám si 

tablet, ale nelze neposlouchat.“ Malíř je 

povoláním truhlář. Měl výstavu, ale přijel 

Holanďan a celou výstavu koupil. Všechny 

obrazy.“ To jsem nevydržel, vyptával se, ale 

zjištěné tu nenapíšu z důvodu osobních dat. 

Nejsou důležitá, ale ta skutečnost.  

A dali jsme se do řeči. 

O hradu ve Štěpanicích. O alternativní škole 

Pod Hůrou v Čisté, až jsem se zeptal, co je to 

potěh. Nevěděli. Za mého mládí to 

v pohádkách bývalo. Vytáhl jsem si z kalhot 

pásek a ukazoval, jak si ševcové přidržovali 

potěhem boty, když zatloukali floky. 

Vyhodili mě, protože jsem se pletl uprostřed 

hospody, ani jsem se nestačil zeptat co je 

VERPÁNEK a co je VERPÁN. Budiž to 

hádanka pro čtenáře. 

Útulná hospoda v Libošovicích. Hraje se tam 

divadlo. Prý pět repríz doma a na desetkrát 

se hraje v okolí. Kam se hrabou 

Kacákovolhotští. 

 
29 03 2018 Hajzlíci zase 

A budu jim tak říkat a neschovávat se za 

pokrytecké označení Miláčci, když jimi jsou 

jen někdy a dost krátce. Vyklopili je 

s příslušnými koly, taškami, rámusem a 

odjeli na ty své hory. Ani se už neptáme 

jaké.  

Navečeřeli se ukázněně, poté včetně 

nepovolených sladkostí, když nejsou rodiče 

v dohledu. Nina si vybírá ze dvojích šatů, 

protože jde na Muzikál. Stejně si pak ty 

vybrané poleje limonádou. Hubert jezdí 

dřevěným vláčkem, se kterým jezdil už jeho 

dědeček. 

Konečně sami. Konečně klid. Jdeme do 

kostel, protože je Zelený čtvrtek, to HU 

chápe. Vlastně jedeme, hlavně 

nezapomenout přilbu. V parku si obíhá 

fontánu a nechá si vysvětlit osvětlení. Míjejí 

nás křesťané. Ti se u Jakuba rozdělí, táta 

dole, žena na kůr, neboť je zpěvačka. 

Tři farářové a osm ministrantů, všichni 

v bílém, procházejí řadou lavic. Voní 

kadidlo, Hu se taky postaví, otevře pusu. Pak 

se zeptá, co to tam kouří. Vydrží deset 

minut. 

Projíždíme Jičínem, chce se mu do podloubí, 

znovu mu opakuju zámek a Valdickou 

bránu. Musí hodně zaklonit hlavu. U školy 

dvojky mu řeknu, že tam učí Adél a on se 

vytahuje, že jeho maminka je taky učitelka. 

Doma boží klid, jsme tu sami. Vodnické 

pohádky paní Velartové. 

Ráno krátce po šesté: „Čau dědo.“ Ve staré 

Biblické dějepravě, která má obrázky 

vymalované pastelkami někdejšího majitele, 

vysvětluju mu Zmrtvýchvstání. Zeptá se, 

kdy půjdeme na boule. (Pumptrack – 

jičínská cyklistická rarita, která se už 

okoukala, tak na ní jezdí jen přespolní = Hu 

a Ni z Přepeřů). Upad jen jednou. Mám 

pocit, že se vylepšil. Ale stejně je nejvíc baví 

projíždění kaluží pod záminkou, že si musí 

očistit kola. 

Na hřišti pak zvládají lanovou pyramidu až 

nahoru. Hu se vytahuje před ukrajinskými 

dětmi, že až bude léto, už mu budou čtyři. Ni 

jim oznamuje, že ona je Vodnář. Hu dodává, 

že on je džentlmen. Atd. Zmrzlinou se 

nepokecali. Na schovku v bytě (Přede mnou, 

za mnou nesmí nikdo stát, nebo nehraju, už 

jdu) hrajou si náležitě hlasitě. Řvou. 

Rezignujem. Ve vzácných chvílích čte si Hu 

anglický slovník a Ni rodinné album. Pak 

atlas hub, a to se divíme, kolik jich znají. Hu 

vysvětluje, že když mají dole čárky, jsou asi 

jedované. Ale klouzky ne. A že se vždycky 
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musejí do hloubky podebrat, aby se 

nepřetrhla noha. 

Bože, ten úžasný klid, když odjeli!  

  
28 03 2018 Rozvážím 

Jičín je plný muzikálu. Přijdu do hospody, 

barmanka vypráví, jak bylo její dítě Bůh. 

Celej muzikál prý probrečela. Chlapec půjde 

na konzervatoř.  Teď chodí do šestky. 

Jiná maminka povídá, že syn houslista, když 

má jít do zkoušky, ukázněně bere housle a 

jde. Ani jednou nezafňuká, což bývá jinak 

obvyklé. Nedávno oznámil, že chce jít na 

konzervatoř. Nejvyšší čas pro to něco dělat. 

Už chodí do osmičky. 

Představení hrálo se v průběhu dubna tuším 

devětkrát. Zkoušky v to nepočítaje. 

Okolo lavičky na Velišském hřbetě je 

spousta vajglů. Vzít igeliťák a vysbírat to!    

 
29 03 2018 Noviny 

Po třítýdenní karanténě v lázních a 

několikerém nedodání Lidovek svádím boj, 

zda vůbec noviny ano nebo ne. Noviny nečtu 

jen abych věděl, co se děje. To vím i bez 

nich, ale spíš to nepotřebuju vědět vůbec. 

V Lidovkách setkávám se se známými. 

Pravda, já je znám, oni mě ne. Tedy na 

příklad pan režisér Rychlík, se který se 

kamarádil Ludvík Vaculík píše o smíchové 

kultuře. No to přece potřebujeme, ne? Jestli 

si studenti na transparent napíšou Miloš mi 

prdel, není to nádhera? Kulturní (redaktorka) 

Jana Machalická vysvětluje bafuňářům, že 

změna hymny je mimo mísu a nejapné 

nápady se mají potírat hned. Na co 

potřebujeme bojovnou hymnu?  Aby se víc 

mlátili hokejkami? Neměli by radši líp hrát? 

Dopr. Nebo aby tu hymnu zpívali opilí? 

Chápou vůbec Jansové a Kejvalové, že se 

taky zpívá a hraje jinde? Hlavně jinde? 

Kupříkladu jsme ji zpívali asi před dvěma 

roky na jičínském náměstí. I se slovenskou 

částí. A s praporem v ruce. 

Mají si noviny svůj vývoj a nemusíme s ním 

vždycky souhlasit. Hlavně aby měli názor. 

Podepsaný. Chybí mi v LN v Posledním 

slovu drzoun Jan Rejžek. Nevím, proč 

zmizel. Jeho protiváhou je intelektuál Ondřej 

Neff. Líbí se mi Martin C. Putna, jak se 

vyjadřuje skrze náboženské motivy a další 

objevuje. Líbí se mi Dopisy redakci, kde 

zaujímá dobré místo libáňák Vilík Hofman, 

kulturní pracovník. I pan doktor Vít Šlechta 

z Libštátu, který jezdí do jičínské synagogy.  

Jsou lidi, kteří chodí do KVČ, naberou si 

kupičku od Respektu po Literárky a listují si 

tam. Knihovna je na ně dobře vybavena. 

Jednou bych chtěl být takový důchodec. 

 
02 04 2018 Svátek opravdu 

V Jičíně ticho. Překvapující. Nezvyklé. Aut 

málo, jen ta menší.  Do práce nikdo, 

obchody zavřené. Státní svátek. Tenhle se 

jmenuje Velikonoční pondělí. Kolik je 

takových dnů do roka? Takových krásných 

klidných. 

Přemejšlím, co mě na dnešku zarazilo. Ticho 

v ulicích. Ano, ta podobnost s dětskými 

časy. Neděle bývala dnem, kdy se opravdu 

nedělalo. Ani neprodávalo. Jen se chodilo do 

kostela. Opravdu chodilo, tedy pěšky.  

Teď nechci mluvit o Velikonocích. Chci o 

svátku. O změně, která nastane proti 

pracovnosti. Když přijdei uvedení do klidu. 

Jak to člověk potřebuje. Potřebuje slavit. 

Slavit v onom náboženském slova smyslu. 

Kdy slavit neznamená pařit, zapařit.  

Ne, nejsem proti paření. Někdy je k němu 

docela dobrý důvod. Jsem pro změnu. Tady 

pro ztišení. 

   
12 04 2018 Sen 

K měla nějakou práci, tak jsem vzal kbelík a 

handru a tu podlahu začal umývat. Okolo mě 

se šmrdolil malý chlapeček, myslím, že byl 

blonďáček. Něco si říkal, ale nebylo to v řeči 

dospělých, tak jsem mu taky něco říkal, 

samozřejmě, že v řeči dospělých, když jinou 

neumím. Docela jsme si rozuměli.   

Kouzelně se všude motal, bylo jasné, že buď 

musí kbelík porazit, nebo do něj spadnout. 

Tak tam spadnul. Náramně se tomu smál a 

cákal kolem sebe. I všichni okolo se smáli. 

Když jsem to líčil, zeptal se někdo, jaká byla 

ta voda v tom kbelíku. Jaká asi může bejt 

voda, když se meje podlaha? Ale řekl jsem, 

že nevím. Že jsem ho vylovoval.  

 
12 04 2018 Konírna 

Za Valdštejna bývaly tu napajedla pro 

vévodovy miláčky ze vzácného mramoru, 
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který i na lidské sochy jeví se drahý. Dneska 

se tu zase otvírá pocta koňům, ale oni jsou 

dřevění. Jsou pevní, kdo chce může 

nasednout. Je to ale i pocta člověčímu umu. 

Nabízejí se slova Imaginární, nápaditý, 

šikovnost, taky zabejčilost.  

Každý má tu svou prkennou malou maštal a 

v ní své výrobky rukou, i ducha. Nejen 

koňské, obecně zvířecí. Obecně lidské. Je 

jich tolik, že až někdo říká, že přemíru. Měl 

to Valdštejn postavit větší, tu svoji 

zámeckou konírnu.  

Pavel Macek staví hybnohledy. Takové 

bedýnky, ve kterých je celý příběh. Román, 

divadlo. Hejbací, jak říká název. Točíš 

klikou, kolečkem, nebo šlapeš jakoby na 

šicím stroji a ten děj v té jarmárce, do které 

se díváš kulatým otvorem, tam probíhá. A 

ještě je pěkně nasvětlený. Pavel říká: „Když 

to dodělám, nikdy to nefunguje. Teprve to 

musím doupravit, rozpohybovat. Pro jistotu 

je to jen na 12 voltů, žádná silná elektrika, 

abych přežil.“  

Pavel jako příklad té úžasné tvorby. Vedle je 

víc než 150 roztomilých oveček Terezy, či 

pokojoví koňové Tereziných rodičů Renaty a 

Martina. První místnůstka nese název U 

Lhotáků, kde je spousta hejbacích hraček. 

Hlavní tvůrčí složkou jsou špalíky, jaké 

zbydou při sekání dřeva na topení. Kolotoče, 

houpačky, velký zvířecí svět. 

Dlouho si hrála Barka Zichová se svým 

Imagináriem, aby světýlka svítila, kam je 

třeba, aby kresba světla a stínu doplnila, co 

štětcem vymalované. Atd. 

Hračičkáři. 

S Matějem nedostali jsme se k tomu, jak vidí 

jejich divadlo a výstavy otec Miloš Forman. 

Za pár hodin už táta nebyl. Ani v Americe, 

ani v Česku. Ale jistě se někde sešel 

s Honzou Třískou, třeba i s některými hasiči 

z Hoří má panenko a mají hoši na co 

vzpomínat.   

 
13 04 2018 Sen 2 

V novinách byla fotka, jak si ministr přes 

soudy (Pelikán – ANO) opírá o kandelábr 

kolo. Zejména mě zaujalo jeho oblečení. 

Napasovaná čepice, upnutý zimák a takové 

ty úzké kalhoty. Lepší bezdomovec.  

Brzo poté byl jsem v tom snu na nějaké 

tiskovce, nic moc. Ale pak, když to skončilo, 

přišel mi ministr za tu fotku poděkovat. 

Takže jsem to fotil já. Dali jsme se do řeči, 

nikam nepospíchal, stejně ho chtějí 

z ministerstva vyhodit a on se tomu nebrání. 

Možná mi naznačil, že by mě jako fotografa 

bral. Takže už ví, kam asi půjde, ale 

v novinách to neprozradil. Zdálo se mi to 

zajímavé. Zdálo se mi to. 

Když jsem šel domů, přemýšlel jsem, na co 

jsem se ho měl zeptat. Jestli si trochu 

nepřipadá jako srab, že odchází. A jestli 

sekretářce koukají kolena, když mu poránu 

nese kafe.  

 
14 04 2018  Nejlepší lidi 

Kdysi, to jsme byli ještě mladí, vyprávěl 

jeden středoškolský učitel, že nejlepší lidi 

poznal v hospodě. Přidal bych k tomu, že 

nejzajímavější.  

V hospodě U Burliho, ale ono se to už asi 

teď jmenuje U Vietnamců, už se může sedět 

venku. Přinesl si ke mně svůj Klášter hoch. 

Já Klášter, on Klášter, já ale diagnóza, tak 

jsem se zeptal odkud se známe. Pověděl, já 

se zorientoval a si povídáme. 

Má přes čtyřicet, o kolik víc, to už jsem 

zapomněl. Cestuje. Za obživou, za 

poznáním. V Norsku dělal zahradníka, 

v Indii byl v klášteře. Je to jednoduché. 

Když dobře díváš na internetu, je letadlo 

levné. V Norsku se dá docela vydělat. 

V Indii si musíš klášter zaplatit. Byt a stravu. 

Poslouchané slovo je zadara. Někde tam 

potkal sochaře Petra Kavána z Malé Lhoty. 

Ten černý kámen, který tam jezdí sochat, je 

úžasný materiál. Od těch hochů, co ho tam 

sochají, dá se ledacos naučit.  Ale je tam 

hrozný vedro. 

Povídal o Aikidu (umění sebeobrany), ale to 

už jsme byli v Čechách. Vysvětloval, že 

máme v hlavě, tuším v mozku, nějakou 

ohrádku a pomocí všelijakých propojení 

v těle, se těmi cviky Aikida dají hranice té 

ohrádky posunout. Prostě bojový sport, který 

ale je jen obranný, ne útočný, může ovlivnit 

mozek. Ducha člověka. Snad jsem to 

správně pochopil.
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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 

KVĚTEN 2018 
 

3. 5.  8 - 18,00     DEN SLUNCE 

 Za jasného počasí bude probíhat pozorování Slunce  

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna  

4. 5.  8 - 14,00 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY  

  Prachov a okolí 

11. 5.   13,30  IX. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE   

 herna ST ve Sport. areálu 

11. 5.    PLES UPÍRŮ 

 Valdštejnovo nám. 99 

12. 5.    8,30  IN-LINE BRUSLENÍ 

 Škola in-line bruslení prostřednictvím her a zábavných cvičení 

12. 5.    10,00  VÝROBA VERMIKOMPOSTÉRŮ 

 Workshop, více informací na www.hvezdarnajicin.cz 

14. - 18 5.   TÝDEN SLUNCE  

  Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

17. 5.     18,00 SOLAROGRAFIE 

 Přednáška, více informací na www.hvezdarna.cz 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

18. - 20. 5.    DÍLNY V RÁMCI VALDŠTEJNSKÝCH DNŮ  

20. 5.     17,00 ARGENTINSKÉ TANGO 

 Valdštejnovo nám. 99 

22. 5.  8 - 14,00 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM DO ŠKOLY  

  Prachov a okolí 

23. 5.     14,00 ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ - DRAMAŤÁCI 

 Valdštejnovo nám. 99 

25. 5.    SLAM POETRY SHOW 

 Více informací na www.slampoetry.cz, Valdštejnovo nám. 99 

30. 5.     14,00 ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ – DRAMAŤÁCI 

 Valdštejnovo nám. 99 

31. 5.  18,00  DETEKTIVEM V PŘÍRODĚ 2017 

 Přednáška fotografa a popularizátora vědy Petra Jana Jurečky 

 Centrum přírodních věd – Hvězdárna 

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

