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Defenestrace 

 
Pan Oliva to přeložil jako vyoknění. Slaví se 

výročí té velké pražské 1618. A v Jičíně? 

Proč a koho vyhazovat? Na radnici sedí 

slušní lidé. Ale jistě, chyby byly a budou. 

Vzpomínám na pamptrek, jak se seškrábával 

asfalt, že prý to není podle předpisu. Děti 

tam teď jezdějí po kamínkách, občas se 

někdo natluče, odře. Ale jezdí se. Náš 

Hubert kvůli tomu přijíždí až z Přepeř. 

Nebo cyklostezka Jičín – Železnice. 

Kompetentní i nekompetentní se dohadují, 

nemáme nic. Úřady i jiní si to užívají, když 

jedu do Železnice s novinami, občas si 

užívám bláta. Ale to jsou prkotiny že? 

Opozice i jiní by jistě našli spoustu dalších 

věcí k připomínkám. Naše redakce si jen 

připomněla ukázku. Proč pro tohle 

vyhazovat někoho z okna?  

Důležité, že na radnici je klid a pohoda, 

tvůrčí atmosféra i s chybami, ale ne 

antagonistickými, jak jsme se učili 

v marxismu. Se slušnými lidmi. 

Tak zbývá připomenou si tu poslední 

jičínskou. Nazrála tenkrát doba vyhodit 

starostu. On si sice vládnutí prodloužil asi o 

tři týdny, když změnil program 

zastupitelstva, ale nakonec šel. 

Nejmenovaný novinář přinesl mu krabici, 

aby se měl do čeho sbalit. Nešel z okna, ale 

po schodech. Radnice nemá výtah. Ale pár 

lidí vytáhla ke korytům vyšším. Připomenu 

ještě jednoho s knírkem, co si v práci 

prohlížel neslušné obrázky, teď je na kraji.  

Připomenout si některé historické události je 

užitečné. Zase budou nějaké volby.  

 

Magor 

 
Knížka má 574 stránek, napsal ji Marek 

Švehla, redaktor Respektu a jmenuje se 

celým názvem Magor a jeho doba, protože 

není jen o Ivanovi Martinovi Jirousovi. Za 

rok 2018 doslala knížka Literu pro objev 

roku. 

Když jsem se kdysi bavil se Standou 

Pencem, protože se s ním znal, zda ho 

nepozvat do Jičína, vyslovil Standa obavu 

kvůli riziku. Pokud Magor přednášel, byl 

skvělý. Když ale přišla jeho alkoholická 

fáze, bylo zle. 

Takoví jsme my lidi. V každém z nás jsou ty 

dvě fáze, v každém jiné. Dost často si je 

nepřipouštíme. Magor ano.  

Důležitá je druhá část názvu. Pan redaktor až 

učitelsky, ale citlivě, vysvětluje mnohé jevy 

naší novodobé historie, jakož i píše o 

zajímavých lidech, zejména z kulturního 

dění. Je už spousta mladších, kteří nevědí, co 

byl Tuzex, výjezdní doložka při cestě do 

ciziny, devizový příslib. Nevědí, jak zlá 

uměla být StB. Neznají kapelu The Plastic 

People of the Universe. Ale umí název 

přeložit. Plastičtí lidé vesmíru.  

Později narozeným nic neříkají jména členů 

kapely, ale i jiná jména, jako je Egon Bondy, 

Milan Knižák, Jaroslav Kořán, manželé 

Němcovi a další. Nezajímají je. Proč taky? 

My starší si rádi mnohá jména zopakujeme, 

se o nich dozvíme víc. To nám všechno 

Marek Švehla přináší. 

Ještě něco. Jak popisuje události, to, jak se 

lidi chovají a zachovají, sestavuje nám jejich 

portréty. Pěkně se vším všudy. Plusy i 

mínusy. Třeba u Magora, jak ty ženské 
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střídal. Co pro něj znamenala Juliána, když 

byl ve Valdicích (viz dopisy). A jak ji potom 

snadno opustil, když přišly mladší. Nebo jak 

psal dceři Františce pohádky, směl psát 

dopis jednou za 3 týdny, a ona po obrácení 

dvou set stránek je tátovi sekretářkou. Ve 

vzkazech a denících nešetří hrubým 

výrazivem. Jo, ta malá holčička, která svého 

tátu kolik že roků neviděla? 

Dík, Magore, Marku a všichni, co žijete, či 

jste žili. 

 

Kuba Kazda  

 
jičínský zpěvák vystoupil na vernisáži 

Martiny Řehákové, a tak jsme si chvilku 

povídali. Prozradil, že už bude mít 

konzervatoř ukončenou, takže co dál? Rád 

by psychologii. Jakou to má souvislost se 

zpěvem? Kuba to má v hlavě srovnané. 

Hned začal o muzikoterapii. Z jičínské ZUŠ 

vzpomíná na Zdenu Svobodovou, která ho 

dobře připravila na Konzervatoř, ale i do 

života hudebního obecně. 

Zajímavé, jak ta muzika proniká do 

medicíny. To Kuba ví. Ví, kde co zpívat, 

hrát. Potvrdil to na vernisáži. Jsou s tatínkem 

dobrý tým. Mirek obstará techniku, někdy i 

kytaru. 

Kuba líp zpívá, než mluví, to víme. Dlouho 

trvá, než poví klíčové slovo. Neznalý partner 

pro rozhovor je rozpačitý. On mnoho věcí 

poví písničkou. Možná líp než zbytečným 

květnatým povídáním. Při zpívání se 

nepitvoří, dalo by se napsat, že je 

s kamennou tváří.  Ale to je jen navenek. 

 

 

Petičníci  

  
Vojta 

Radnice zadala firmě Haskoning DHV 

Czech Republic vytvoření Strategického 

plánu města. Společnost udělala dotazníkové 

šetření. V další fázi jsou vytvořeny 4 

pracovní skupiny, které jednají samostatně. 

Radnice soudí, že ve skupinách by měly být 

po dvou zástupcích. z každé organizace 

Však platforma pro veřejný prostor, za 

kterou Vojtěch Drahoňovský vystupuje  

soudí, že její členové měli minimum 

informací. Že pořizování Strategického 

plánu se málo otvírá veřejnosti, že je málo 

mediálně komunikováno. 

K tomu se vyjádřil místostarosta Hamáček, 

že radnice řekla jednotlivým spolkům, ať 

nominují po dvou lidech, protože menší 

skupině se lépe pracuje. Vytvoření 

Strategického plánu je z iniciativy města a 

chce si organizaci dalšího jednání ponechat, 

aby byla práce na strategickém plánu co 

nejvíce produktivní. 

Škoda, že obě strany konfliktu, který ani 

konfliktem není, nedaří se najít společnou 

řeč. 

Viz www.mujicin.cz , odkaz Strategický 

plán 2017 

 
Jana  

přinesla petici, aby Čeřovka byla vyhlášena 

za přírodní památku. Les vyrostl z pařezů, je 

dubohabrový s teplomilnou květenou. Petice 

vyjmenovává druhy stromů i živočichů na ně 

vázaných. I když to není přímo uvedeno, 

zabránilo by se kácení.  

Škoda, že na Petičním archu chybí mejlová 

adresa. Petici sestavil Jan Šorf, Seifertova 

417, Jičín. 

 

Standa. 

Pořádá už 18. ročník Kulturně společenské 

slavnosti v Milkovicích Kozí mejdan. 

Muzika, divadlo, autorské čtení …. Standa 

má výdrž, místo řečí koná.  

U pozvánky je i jeho prohlášení ze kterého 

vyjímáme: 

„Vnímám život, co máme možnost 

momentálně v Česku žít, jako období 

největší svobody a blahobytu, co kdy na 

našem území bylo. Přesto jsem si vědom 

celé řady nedostatků především v 

rozhodování volených zástupců a státního 

aparátu vůbec. Bez aktivních a 

informovaných občanů není demokracie.“ 

Více informací o milkovických aktivitách 

naleznete na www.kozy.cz a 

www.milkovice.cz. 

 

Jelení pán a prase v Lodžii 
Kdo přišel v pondělí 30. dubna do 

Valdštejnské lodžie na svátek Čarodění, byl 
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záhy odchycen vypravěči. Ti mu pověděli a 

zahráli příběh Jeleního pána. Neměl to lehké, 

skončil zakletý, podobně jako divoké prase, 

ve sklepení.  

Děti je mohly vysvobodit, ale ani ony to 

neměly lehké. U kartářky vyhrály svou kartu 

a pak se vydaly buď Cestou hejkalů, nebo 

Cestou jezinek. Na každé z cest plnily 

několik úkolů. Čekal je Dřevoň, Mluvící 

vrána, ale i Stromové panny, či Vařené 

žížaly. Vyrobily si větvoznak, upekly si listy 

nebo uvařily žížaly. Věru nic není zadarmo. 

Stromové panny vydaly čarovný oříšek 

přímo do dětské ručky. Ale přiblížit se jim, 

těm krásným, ale i strašidelným dívkám 

žádalo si odvahu. Děti všechno zvládly, i ty 

nejmenší, protože těm pomohli rodičové. 

Vždyť v tom je půvab čarodějného putování 

– pomáhá si celá rodina. Tatínek klacíky 

řeže, maminka vypomůže se zdobením. 

Talisman z větviček nese si pak zavěšený na 

krku potomek. 

Ale to nebyl zdaleka konec. Bylo třeba 

sehrát karetní partii se strážcem podsvětí. 

Protože jen on může vpustit do sklepení. 

Tam další úkoly, ke kterým třeba odvahy. 

Protože všechno se odehrává ve tmě. Klíč 

k dalšímu postupu musí děti najít. Meluzín je 

k tomu v té tmě láká zvukem své flétny. 

Další čarodějnice umí hrát na pilu a zkouší 

děti, jestli dovedou melodii zazpívat. Ve 

sklepení svítí jen nemnoho svíček. 

Zkraťme to. Po cestě sklepem skládají děti 

střepy. Když pak správně nasměrují vzniklé 

zrcadlo, posvítí světelný paprsek konečně na 

Jeleního pána a ten je osvobozen a spolu s 

prasetem, ze kterého se taky stává člověk, 

vybíhají do parku.  

Děti za nimi, okusit něco z čarodějných 

dobrot, které lodžieteam připravil.  To už je 

podvečer, následuje divadlo o legendě 

Tamanovi, samozřejmě zapálení ohně a 

muzika rozličného druhu. Didgeridoo s 

houslemi a dalšími nástroji, známý 

etnošraml Rajtaraj, slovenské trio Nina 

Rosa. Závěrečná balkánská smršť protáhla se 

hodně přes půlnoc. 

Věru nebyla v Lodžii nuda. Ani pro malé, 

ani pro velké. Téměř pět stovek návštěvníků 

by mohlo vyprávět. 

 

Voní, nebo nevoní obrazy? 
 

Když zahajoval Miloš Starý výstavu Martiny 

Řehákové, to on umí, představil ji jako 

členku vědeckého kádru špičkového 

pracoviště Akademie věd. Což je její 

povolání. To bylo v neděli 29 května 

v jičínské Židovské škole, která poskytla 

obrazům prostor. 

Výstava nicméně jmenuje se trochu 

fyzikálně Země – voda – vzduch. Miloš 

rychle přestoupil do tématu, kde je víc doma 

a použil přiléhavý výraz o romantických 

zákoutích Českého ráje. I když na výstavě 

není jen les, příroda. Je tu i dvojportrét 

Michaila Ščigola s jeho ženou Olgou. Tenhle 

obrázek, scéna ze hry Baucis a Filemon, je 

úlitbou Michailovi, jako poděkování za to, 

že on to byl, kdo napomohl vstupu malířky 

do světa umění. Skrze olej. 

„Olej mám ráda,“ vysvětluje. Baví ji ono 

„patlání“, dotváření barevnosti míšením na 

paletě, nebo přímo na obraze. Olej neschne 

tak rychle, jako akvarel. Ale zase prý smrdí. 

A po zaschnutí se nedá umýt. Inu, nazývá 

věc fyzikálně. Nemluví poeticky o vůni 

terpentýnu. 

Nejdříve byl klavír. Spolužačky chodily na 

kreslení, Martina musela na klavír. Dvanáct 

roků. Ale ona by raději malovala. Tak 

maluje. Doma v obýváku. Malířskou kazajku 

nemá, na podlaze jsou skvrny. 

Třetím tématem na výstavě byla scénografie. 

Malířka vyhověla přátelům a připravila 

kulisy k divadelní hře. Kulisy trochu 

neobvyklé, tedy ve sloupovém provedení a 

to ještě oboustranné. 

Les, skály, hory. I když obraz z Prachova 

nese místní název Krkaviny, jinde je skála 

označena jako Překážka. Malířka tím 

naznačuje, že nemaluje jen „fotografickou“ 

cestou. Nad svými motivy rozjímá. I tak, jak 

spolu lidé hovoří. Objevuje příběhy stromů, 

vymýšlí si je. Pro sebe, i diváky. 

Portrét? „Pár portrétů mám. Ale někdy jsou 

to karikatury.“ Rozhovoří se o tom, jak se na 

kresbě najednou objeví vlastnosti 

portrétovaného. Malířka je tam nakreslí, 

namaluje. Mimoděčně, nezáměrně. Až se 

sama diví.   
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Kumšt výtvarný překvapí samotného tvůrce. 

I zpěv. Na vernisáži zazpíval Jakub Kazda. 

Výběr písniček k obrazům se hodí. Opět 

propojování žánrů. Ale i o tom vernisáže 

jsou. 

 

Literární noc v Jičíně 
 

Ve středu 8. května v podvečer chodili po 

Jičíně skupinky, či jednotlivci, zajímavé je, 

že převážně ženy. Přesouvaly se mezi místy, 

kde se četlo v rámci Noci literatury 2018. 

Radujme se, že si v Jičíně čteme, když 

v Moskvě jezdí tanky. 

Jičín je už čtvrtým rokem v tomhle čtení 

zapojen a ocitá se mezi sedmdesáti 

evropskými městy. Není to nádhera? Může 

za to knihovna, spolek ProVize, ale i 

Ševcovna, Baševi a další. Proč je 

nejmenovat, měly to dívky pěkně 

připravené. 

Děje se tak, že hlavní pořadatel (Česká 

centra) vybere čtyři knížky, z nich 

několikastránkové ukázky rozešle zájemcům 

(městům, spolkům). Ti pak vyberou 

předčítatele a čtenářská místa. Předčítatelé to 

jsou zpravidla herci, kteří mají s městem, či 

okolím něco společného. Třeba se tam 

narodili. Čtenářská místa mají také svůj 

půvab. Jsou některá pro někoho neznámá, 

ale se tam člověk cítí dobře. Byla to Zahrada 

poznání v Knihovně Václava Čtvrtka, 

Rumcajsova ševcovna, Korunovační kašna 

na Valdštejnově náměstí a Židovská škola. 

Všude nějaká zajímavost. V knihovně 

přihlíželi kamenní klasikové, ve dvorku 

ševcovny přinesl Jirka lucerny a svíčky, aby 

ilustroval děj. Na náměstí seděl Petr Prokeš 

na kamenných schodech, jak se kdysi 

sedávalo. V Židovské škole četlo se na 

dvorku a bylo napečeno a nalito. Tam 

nakonec končilo čtení koncertem. 

V KVČ četl Hořičák Petr Richtermoc knížku 

francouzského autora Davida Foenkinose, 

která se jmenuje Záhada Henriho Picka. Jsou 

odmítnuté rukopisy opravdu špatné? Tak 

poučí se čtenář. 

Gábina Holbová – Šťastná v ševcovně i 

trochu hrála. Rukama, mimikou. Martin Ó 

Cadhain je z Irska a poslal do ševcovny 

Hřbitovní hlínu. Jaká nádhera, zúčastnit se 

vlastního pohřbu. 

Petr Prokeš četl na náměstí civilně, střídmě. 

Michael Köhlmeier z Rakouska mu napsal 

Dva pánové na pláži. Jsou to Chaplin a 

Churchill. Potkali se opravdu? 

V židovské škole měl na dvorku Radim Jíra 

obsazeny všechny židle. Četl od Švéda 

Jonase Hassena Khemiriho: Všechno si 

nepamatuju. Zapálil si k tomu a do oblaků 

dýmu vypouštěl dosti expresivně autorovu 

fikci. 

Nakonec byl koncert a zpívala Bára. Měla 

černé šaty a pěkný náhrdelník. 

Důležité. Všichni dostali na všech štacích 

papírky a tam byly údaje o knížkách. Můžou 

si doma gůglovat a hledat, jak je to 

s evropskou literaturou.  

 

Malířka, která špatně vidí 
 

Zuzana Špačková zahájila svou výstavu 12. 

května v Bukvici se žehličkou v ruce. Jiří 

Qido Valter zve do své Galerie na špejcharu 

regionální umělce. V tuhle první výstavní 

sobotu v roce 2018 přijela paní Zuzana 

s enkaustikou, ke které žehličku potřebuje, 

ba ona je hlavní nástroj. Náležitě to divákům 

vysvětlila, jakož i příčinu té tvorby. Není to 

malířský styl, je to metoda. Stará už od 

faraonů. Jistě, dnes jsou vosky, voskovky, 

speciální žehličky a udělátka do ruky. Taky 

termostabilní papír. 

 

 

 

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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Dělala olej, akvarel, tužku, ale nebylo to 

ono, jak sama usoudila. Pak jednou, to už 

jsou čtyři roky, byla na dvoudenním kurzu 

enkaustiky. A stala se umělkyní vosku. Ještě  

třeba dodat, že se jí zhoršil zrak a musela 

přestat vykonávat své povolání 

zootechničky. Nastoupila k postiženým 

dětem. A ty voskové obrázky náramně baví. 

Hlavně v abstraktní podobě. Skládají barvy, 

na to je vosk a žehlička skvělá. Jsou to 

energetické obrázky. Klienti myslí na papír, 

barvu, tvary a zapomenou na své trápení. 

Zuzaně se to všechno pěkně spojilo k užitku 

všeobecnému. 

Teď stojí uprostřed roubeného špejcharu, 

vysvětluje, povídá si s lidmi. Dolévá víno, 

nabízí úžasné zákusky a všem je dobře.  

Ve vzduchu ale visí otázka, novinář je 

rozpačitý s jejím vyslovením, malířka je 

věcná. Sama začne o kýči a jeho hranicích. 

„Co na to kunsthistorici? Netuším. … Až tak 

moc kýčovitý to není.  … Ale něco je. Ty 

strakaté. Akvarelem bych tohle neudělala.“ 

Pak opakuje, že umělci se k tomu ještě 

neozvali. 

Lidem se barevné obrázky líbí. Barvy 

úžasné, možnost kombinací neomezená. Paní 

Zuzana libuje si v krajinách. Jistě, že 

žehličku s sebou nevozí. Potřebuje záznam, 

potřebuje paměť. Foťák, skica. Ale fotka 

není barevně věrná. Tedy paměť. Existuje 

paměť na barvy? Kdo ji má? Téma k diskuzi 

a k přemýšlení. 

„Budu ráda, když se vám to bude líbit tak, 

jako mně.“ 

 

Helena, hlavy, Lodžie 
 

Jirka řekl: „Běž se vyčůrat, začneme.“ Šla, 

když se vrátila, vzala si skleničku červeného. 

Tomáš odhodil vlasy a spustil na klavír. 

Začali. Stalo se se zpožděním, tedy ve čtvrt 

na sedm v Café Lodžie dne 12. května. Na 

stěně viselo 12 obrazů. Jednalo se o vernisáž 

Heleny Čubové. Jirka, kastelán a spolužák, 

držel projev. Tomáš Mašek hrál bez not, to 

on umí, takže mu nevadily takové divně 

střižené vlasy, skrz které neviděl. 

Jirka připomněl, jak pan profesor řekl: 

„Heleno, vy hlavně nekreslete.“ Helena pak 

vzala zmačkaný papír a to byl úryvek 

z deníku a četla. To někteří malíři dělají, ten 

deník. Čtení to bylo zajímavé, jak jela 

vlakem. Stručné, výstižné, věcné. 

Pak si lidi povídali, upíjeli, chovali děti, 

které některé trochu vřeštěly, ale ne moc. 

Tác jednohubek byl prázdný hned. Někteří si 

trochu prohlíželi obrazy. Prostě pohoda. 

Helena řekla, že je na hlavy. Hlava a člověk 

je můj základní zájem. Všechny ty obrázky 

jsou hlavy, tak jsem si zapisoval. 

Vyjmenovala školy, bylo jich moc, poslední 

byla Helichovka, jestli víte, co a kde to je. 

Když jsem se zeptal čím se živí, smála se. Že 

malováním a kreslením se jen přiživuje. 

Taky dělá produkci = pořádá akce, koncerty, 

divadla. Taky vychovává děti. Líbilo se mi, 

když řekla: „Já jsem dělník umění.“ Znělo to 

proletářsky. 

Pak mluvila další moudra. Že tvorba je výraz 

něčeho, co má člověk momentálně v sobě. 

Že má ráda lidi, kteří mají odvahu dělat, co 

mají v sobě. Ona dělá mnoho technik. Líbí 

se jí i koláže. Teď se rozhodla, že bude 

prošívat. „Ne vyšívat. Prošívat.“ Zdůraznila. 

Má ráda expresionismus. Mladá holka. 

Hlavu plnou nápadů a plánů. Ruce plné 

práce. Občas ilustrace. Výstavy. I deset do 

roka.  

Ale k těm hlavám na zdi. Jsou to perokresby. 

Perokresby tuší, domalované akrylem. Černá 

tuš, červený akryl. Zdůrazňuje, co se v té 

hlavě děje. Co s čím je spojené. Jsou to 

myšlenky? Plány? Skutky vykonané?  „Chce 

se mi udělat hlavu. Někdy hned druhou. Pak 

pauza a další za rok. Neopravuju. Třeba se to 

někomu bude líbit takhle.“ 

Sluší se vyjmenovat vzory? Tak Bolf, to 

vyhrkla spontánně. (Josef Bolf, *1971). 

Z klasiků shodli jsme se na Jiřím Kolářovi. 

Souhlasí i s Josefem Váchalem.  

 

Čteme všichni – vypráví jen 

někdo 
 

Paní knihovnice Věra řekla: „Jděte za dveře 

a tam tu trému odhoďte.“ Dvaadvacet holek 

a kluků se usmálo. Tak začala v Knihovně 

Václava Čtvrtka v Jičíně ve čtvrtek 17. 

května soutěž ve vyprávění. 

 V tom počtu byli jen čtyři kluci. To už je 

známá věc, že ke knížkám mají dívky blíž. 
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Jedna Zuzana ze druhé třídy mi vyprávěla, 

že čte u televize. Vypne zvuk a čte. Aby 

nebyla v místnosti sama. O něco starší 

Honzík, takový rozcuchaný, zase pověděl, že 

on čte antickou mytologii. Třeťák. Ten přišel 

do soutěže s vyprávěním vlastním, které si 

vymyslel. Doma povídá ty své nápady, 

maminka sedí vedle u počítače a zapisuje. 

Pak vytiskne a Honzík se to naučí. Malí 

intelektuálové, radost pohledět. 

Vyprávěcí soutěž není o pořadí. Jen porota 

vybere ty, kteří postoupí do dalšího kola. 

Taky je potřeba říct, že někteří vyprávějí 

knížku tak, jak ji autor napsal, jiní si své 

vystoupení napíšou sami. To bývá někdy o 

jejich zálibách, třeba o koních, jiní soutěžící 

bohapustě fantazírují. Až do oblasti fantasy. 

Je milé, jak tím prozrazují své zájmy, ale i 

znalosti. Třeba o železnici. A že Pendolino 

jede i rychlostí 208 kilometrů za hodinu. 

Je příjemné soutěžící pozorovat. Dívky, i ty 

nejmenší, přišly v parádních šatech, pečlivě 

načesané. Už mladé dámy. To není 

marnivost. To je vztah k události. Ke 

knížkám, mluvenému slovu. Vážnost chvíle. 

Však taky jičínské Vyprávění koná se už po 

patnácté. Má tradici, i známost celostátní. 

Bratři Elisové předvedli své umění v televizi 

při vyhlášení Magnesie Litery. Z některých 

prvních účastníků už jsou studenti. 

Porota vybrala patnáct postupujících. Hlavně 

ale pověděla připomínky, co se dá ve 

vystoupení zlepšit. Přednes je potřeba 

vypilovat. S paní učitelkou, s rodiči. I na 

sepsaném textu je třeba popracovat. Musí 

přinést něco nového, zajímavého. 

Další kolo bude začátkem října. To přijede 

konkurence z Turnova, i jiné dáli.  

 

Valdštejn chebským pohledem 
 

Tenkrát se všechno řešilo úplně jinak. 

Nejdříve pobili jeho věrné.  Pak, to už byl 

večer, vrhl se setník Deveroux na vévodu. 

Někdo říká partyzánou, někdo halapartnou. 

Málokterá událost v dějinách byla tak mnoho 

malována. Asi nepravdivě. Vévoda je 

v bílém, hrdě stojící. Ale on už na tom byl se 

zdravím tak, že ho museli nosit v nosítkách. 

Dokonce pan Vlček, antropolog si myslí, že 

nebýt téhle chebské vraždy, asi by ho brzo 

zahubily jeho choroby. 

Všichni co zbyli, hned druhý den pospíchali 

prohlásit věrnost císařovi. A my dneska 

slavíme vévodu. Valdštejnské slavnosti 

střídá ob rok Jičín a Cheb. Letos v Jičíně 

započaly v pátek osmnáctého května. Na ten 

začátek přijely dámy z chebského muzea, 

aby uvedly besedu ke 435. výročí narození. 

V obřadní síni zámku mluvily o 

Valdštejnových návštěvách v Chebu, 

zejména o té poslední. Magistry Alena 

Koudelková a Markéta Janáková měly své 

povídání pečlivě připravené, bohatě 

dokumentované, ba trochu to byl komentář 

k obrazům a fotkám. Řeč byla o vévodově 

lásce ke koním. O jeho Miláčkovi, který 

skonal v bitvě u Lützenu a nyní je 

preparovaný u nich v muzeu. Sama historie 

valdštejnských slavností odrážela politické 

dění. V chebském pohraničí to bylo 

markantnější. Slavnosti přejmenovány na 

Schillerovy hry, účastnil se Henlein i Hitler. 

Hned na začátku vyzvaly posluchače, ať jim 

skáčou do řeči a ti skákali. Doplňovali, 

pověděli zajímavosti, a tak beseda byla 

pestrá.  Tak má být. 

Jenomže. Do sálu náhle vstoupil vévoda 

sám. Co, vstoupil – přiřítil se. Inu voják. 

Hřmotný, hlasitý, sebejistý. V parádní, 

bohatě zlacené uniformě.  

Aby nebylo pochyb, hned prohlásil: 

„Vévoda nikdy nechodí pozdě, na vévodu se 

čeká.“ A pak povídal si s prostými vojáky, 

pardon, posluchači. Žádná provokace 

nezůstala neodražena. Neváhal vyjádřit se 

k aktuálním věcem, když porovnával koryta 

ve své konírně, s koryty dnešními. Litoval, 

jaká škoda, že máme na hradě pouhého 

zemana, že by tam měl být opravdový kníže. 

I o tom jsou Valdštejnské slavnosti. Spojují 

historii a současnost. 

 

Valdštejnské slavnosti 

zvládnuté? 
 

To se nedá zvládnout, absolvovat celé 

Valdštejnské slavnosti a náležitě vychutnat, 

prožít, zažít. Jen pár proChorovo poznámek: 
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Sobota 

Kolej dnes žije díky Balbineu. Všimli jste si, 

že ten spolek je složen z rodin? Pomáhá táta, 

pomáhá máma, pletou se děti. Prostě 

pohoda. Teď do toho koně. Živí i kašírovaní. 

Pan kovář v kožené zástěře s pravou výhní, 

co se musí na ní šlapat, aby se rozhořela, 

podkova rozpálila, podle kopyta vykovala. A 

pak ten smrad, když se rohovina pálí. To 

vám ani televize Nova neumí promítnout. 

Pan kovář kove, vysvětluje, malí i velcí 

udělali kroužek okolo, posedali. Děti pusy 

otevřené. Tohle se tak hned nevidí.  

Pan hrnčíř s paní hrnčířovou učí děti hliněné 

sochařině. Zapíše si je, doma dílo vypálí a 

děti si vyzvednou.  Dana tiskne, Robert s 

dlátem aninevímcodělá, Honza mluví a 

nabízí kafe. A těch divadel! 

Jaromír s partou vyrábí dřevěného koně a 

vypráví, že na Kacandě budou mít premiéru 

4. srpna. Ochotníci ze vsi vybrali hru 

Čistírna. Že to sem nepatří? Všechna kultura 

je provázaná, všechno to dělají lidi pro lidi. 

Na náměstí se rozjíždějí jezdci a usekávají 

kašírované hlavy. 

Pak přišly kroupy velké jako ředkvičky. 

Zámecká zahrada byla plná, plná. Jmenovalo 

se to Zahradní slavnost zakončená 

ohňostrojem. Pavel má do mnišské sutany 

břicho akorát. 

V Řáholci vám natočejí stupně jakékoli. Je 

tam klid, úžasný klid. Ani jeden kůň, ani 

jeden voják. Jen hřmot ohňostroje je slyšet 

až sem. 

 

Neděle. 

Lodžie. Formani hráli Aladina třikrát. Celý 

soubor sedí u dřevěného stolu, a zapíjej 

představení. Říkají, že snídají. Zametám na 

terase, vítr bere pozlátková srdíčka, co zbyla 

po představení. Běhám se smetáčkem za 

nimi. Najednou nade mnou pěkné nohy. Ne 

barokní, francouzské. Nad nimi odpovídající 

postava. Takové obyčejné šaty. Tyhle holky 

můžou obléct cokoli. „A ty tady, kde se 

bereš?“ Vysvětlí, že přítel odpoledne hraje. 

A zametáme ta srdíčka, co bere vítr. Zametá 

i Martin, který je všude, kde je potřeba něco 

udělat. 

V Čestném dvoře je otevřená nudypláž. 

Herecké i muzikantské děti. se přizpůsobily, 

veliká bedna se stavebnicí je jejich. Herec je 

tu skoro každý, muzikantem být to každý 

neumí. V průjezdu zkouší kapela Michaela 

Pospíšila. Michael má pěknou ženu, tu jsem 

ještě neviděl. Muzika přitahuje pěkné holky. 

Každý dělá, co umí. Děvčata dokončují 

kašírované černé zobáky. Ty vyfasuje každý, 

kdo tu účinkuje. Akorát vévoda má stříbrnou 

koňskou hlavu, to ale až odpoledne. Teď si 

každý chystá svou dílnu, svůj kostým. Stolů 

je pořád málo, ale nakonec se najdou. Když 

se dají dvě židle a na ně obrácené necky, 

vypadá to barokně. To má Jirka rád. Jirka je 

kastelán, spoustu těch věcí vymyslel. Ale 

kdyby nebyl Lodžieteam, to by nezvládnul. 

Dílny se jmenují Koně ze sena, Loutky, 

Koně na kolečkách, Prasátková, kdo si to má 

všechno pamatovat. Dílnu Žrádlomat 

vysvětlím. Sedneš ke stolu, zatočíš kolem 

štěstí, tím si vybereš a čekáš. Koláček, 

jablko, či nezdravou miniklobásku nebo 

šunku.  Šunka byla instalovaná v pastičce na 

myši. Pak se otevřou dveře v obrázku 

náměstí a ta dobrota vyjede.   

Pobíhal tam žebrák, ale měl zakázáno žebrat. 

Tak obtěžoval lidi a dával jim hádanky. 

Třeba jak se jmenoval Valdštejnův kůň. 

(Mas querido, ale to je španělsky, přeložte si 

to.) Kolik je lip, to nikdo neuhádnul. To je 

dobře, on to přesně nevěděl ani žebrák. (Ale 

sázeli jich 1 140.) 

Jo, taky přijel vévoda, dali mu stříbrnou 

koňskou hlavu, vezli ho po červeném 

koberci na speciálním vozíku. On si pak 

všechno zkontroloval a promluvil 

k poddaným a s poddanými. S nikým se moc 

nemazlil, to on umí. Taky vnucoval Renatě 

peníz, Renata ho nechtěla, nakonec řekla, že 

ho dá na Charitu. Vévoda se zeptal, co to je.  

A tak dále. 

Vládce odjel, paráda skončila, ale lidem se 

nechtělo domů. A taky některé dílny byly 

pořád obležené. Někteří vyráběli, jiní jen tak 

seděli a povídali si, popíjeli, pojídali a dobře 

se měli. Protože svítilo sluníčko, protože 

byly Valdštejnské slavnosti, protože na světě 

je dobře. 
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Kousky z deníku 
 

21 04 2018 Čas čtecí. 

Může za to Ivan Martin Jirous, zvaný 

Magor. Přesněji knížka Marka Švehly Magor 

a jeho doba. 576 stran, vydal Torst, 

Magnezia Litera 2018 za objev roku. 

Když měl Magor kdysi v Chotěboři čtení, 

najednou si založil své básně prstem, aby 

věděl, kde skončil a pravil: „Říkali mi, že se 

tady k tomu dává rum. Saša vyskočil a 

přinesl. Velkej. Krásná metafora dvou 

stránek Magora. Špičkový básník a 

alkoholik. Tak ho taky charakterizovala paní 

doktorka Černá z Výboru dobré vůle Olgy 

Havlové, když tu sázela Olgy strom.   

 

26 04 2018 Rozvážím 

a při tom se koukám po Jičíně. Mluvím 

s lidma, i když si to kvůli času zakazuju. 

Třeba s panem školníkem, když zametá před 

školou, o Magorovi. Vidím, jak mu 

s výhradami fandí. 

Najednou zjišťuju, že dostávám honoráře a 

až se stydím, a taky trochu bojím Andreje, 

aby mě nevymák, že nejsou zdaněné. 

Ovesnou svačinku, veltlínské zelené, vajíčka 

v pytlíku. Domácí. Taky kafe, jmenuje se 

Tchibo, takové doma nekupujeme. Ale mě 

nejvíc potěšilo, že jsem dostal pastelky pro 

Huberta a Ninu. Byly liché, tak jsem se těšil, 

jak si je rozdělejí. Na to jsem byl zvědav. 

Když zůstala jedna, lichá, řekl Hubert, že tu 

dají kamarádce. No není to vydávání novin 

poučné?  

Pěkně děkuju, ale chraňte mě před Babišem. 

Na Veliši nic nového, vajgly u lavičky někdo 

vysbíral. Na zámku ve Vokšicích chystají 

vernisáž Vondruškovy knihy. 

Po Jičíně sneží. Polystyren. Všude 

zateplujou, zateplujou, když je teď tak teplo. 

 

04 05 2018 Přišla Kobra 

S potěšením si čtu měsíčník Václava France 

zubaře a spisovatele. Kdo ví, jestli nakonec 

ne víc spisovatele. Taky organizátora. Těch 

knížek, které vydávají autoři Jičínska! 

Václav teď Stín na rentgenovém snímku, 

Josef Jindra Kudy kam, abych připomněl jen 

některé. Ilona Pluhařová dostala na 

Slovensku třetí cenu za povídku „Mungi a 

Beddu.“ Draga je aktivní, i Zlata Zákoutská. 

Všechno bývalí členové LISu. I když LIS už 

neexistuje, členové se sešli, povídali si, 

informovali se. To je dobře, že nezůstaly jen 

vzpomínky.  

 

07 05 2018 Dostali jsme email 

„Vazeny pane Prochazko, 

Vas clanek jsem si prave precetl az v 

dalekem Tel Avivu a hned Vam musim 

podekovat z hoteloveho pocitace - tedy bez 

hacku a carek. Napsal jste to hezky, svizne, 

poutave a presne. Moc dekuji a srdecne 

zdravim 

Jan Samsinak (hospodář na Šolcově statku 

v Sobotce)“ 

 

12 11 2018 Ležím na lehátku 

zeleném. Cvakací palec si potřebuje 

odpočinout. Dopr. Koukám do zeleného nad 

sebou. Počítám třešně. Není to nejhorší, 

vypadalo hůř. Je to jedna ze slastí 

zahrádkových, koukat, jak se mění barva, 

třešně i jiné bobule pomalu červenají. Z toho 

se raduju. 

Pak přiletí špačkové a vyberou si ty 

nejčervenější. Už teď si o tom svou ptačí 

řečí povídají. Už se ani nenasíráme. Vlastně 

se to soužití daří. Zpívat umí líp než zobat.  

 

24 05 2018 Vstávací boj 

Slastný pocit. Za oknem tmavo. Buď mraky, 

nebo ranný čas. Smím ležet, tak ležím. Skrz 

zavřená víka běží film minulých dnů. Pěkně 

propletená smyčka. Ale je tam víc slastných 

scén. Některé části jsou němým filmem. 

Mrknu na hodiny přecejen. Jen minuty po 

páté. 

Otvírám okno, kousíček od něj prolítá čáp. 

V zobáku větev. Musí být těžká. Dobře, že 

jsem mu nezamával. Pustil by větev, přišel 

by o stavební materiál. 

Když cvičím, mám radši zavřené oči. 

Přeříkávám si, co všechno dnes musím. Ne 

špatný, ale obsáhlý seznam. Z čela mi teče 

pot. 

Přemejšlím, kterej hrníček a jestli kafe nebo 

čaj. Všechno se mi plete, protože ve 

skutečnosti myslím na to, jak je prima, že 

žiju.  
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KaNiHu 

 
Závodníci.  
Hubert a Nina se zúčastnili svých prvních 

cyklistických závodů, na které se pečlivě 

připravovali. Dařilo se. Hubert zabloudil, 

zamotal se kdesi do trávy. Když ho 

vymotali, bylo na vítězství pozdě. 

Nina dopadla lépe, byla třetí. V její holčičí 

kategorii startovaly tři závodnice. Po projetí 

cílem prohlásila, že to byl debilní závod. 

 

Hubert  

vylepšuje konverzaci. Když mu maminka 

cosi hlasitě vysvětlovala, prohlásil: „Neřvi 

na mě, uděláš si uzlíky na hlasivkách.“ 

 

Čtenáři píší 

 
Stromy jako svícen 

Vrch Čeřovka byl již od nejstarších dob 

porostlinou a hájem. To znamená, že na 

vrchu rostl obecní les, kde se speciálně 

hospodařilo. Po pokácení stromů se nechaly 

stromy znovu obrůst z pařezů. Stromy měly 

více kmenů, vznikal jakýsi stromový 

víceramenný svícen. Při posledním kácení 

navíc v lese byly ponechány tzv. výstavky. 

Jednotlivé (starší) stromy podél cestiček i 

mimo ně, které měly poskytovat stín. Dnes 

tomuto typu lesa říkáme střední les. Laicky 

řečeno různověký. Jedná se o unikátní 

pozůstatek takového lesního hospodaření, 

který najdeme jen na málo místech naší 

republiky + jsou zde i parkové úpravy a 

vzácné dřeviny. I proto je na tento typ lesa, 

lesoparku vázána celá řada chráněných 

živočichů. Je zde velké množství dutin, kde 

hnízdí celá řada vzácných druhů ptáků, mají 

kolonie netopýři, žijí brouci. 

Přírodu chrání všechny kultury a národy. 

Včetně takových zemí jako je Írán nebo 

Severní Korea. Jen u nás musíme být ani 

něco extra! O tom něco vypovídá fakt, že 

ostatní města mají téměř 50 % zeleně, jen v 

Jičíně je zeleně 20 %. I proto je lesopark 

Čeřovka tak důležitý. Všude jinde po městě 

je jen asfalt a beton. Tedy kromě pár ploch 

zeleně… :-(! 

Radím! Rozpusťme to tady a vraťme se do 

jeskyň! Jen úplní barbaři si neváží přírody 

kolem! 

 

https://www.petice24.com/prirodni_pamatka

_cerovka 

 

Jan Šorf 

 

 

Lodžie v červnu 
 

pá 1. 6. | 19.00 | Prolog 18. ročníku 

festivalu Foerstrovy Osenice 

Koncert Smíšeného sboru Konzervatoře Pardubice 

a sopranistky Jany Ryklové. 

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice 

(sbormistr MgA. Tomáš Židek, Ph.D.) 
J. B. Foerster (text J. V. Sládek) - Lesní 

studánka ∎L. Janáček - Láska opravdivá 

(smíšená verze) ∎Lidová, arr. Milan Uherek  

- Chodila Maryška, ∎Lidová, arr. Vojtěch 

Říhovský – Tancuj, tancuj ∎ Anonym 

(renesance) - O muziko, ctné umění ∎J. des 

Prez - Cvrček ∎S. D. Bortnianskij - Tebe 

poem ∎O. Gjelo - Ubi caritas ∎ J. E. Moore 

- Irish blessing ∎Spirituál - Every Time, I 

Feel the Spirit  

 

 

pá 8. 6. | 20.00 | MAKAK AKUSTIKUS 

Folk-alternativní projekt brněnské violoncellistky 
a písničkářky Kateřiny Koutné a jejích hudebních 

přátel. 

http://bandzone.cz/makakakustikus 
 

 

 

pá 15. 6. | 20.00 | Divadlo Víti Marčíka - 

Robinson Crusoe | KZMJ 

One man show neuvěřitelného divadelníka na 

motivy stejnojmenného románu Daniela Defoe. 

https://www.vitamarcik.cz/nase-kusy/divadelni-

hry/robinson-crusoe.html 
 

https://www.petice24.com/prirodni_pamatka_cerovka
https://www.petice24.com/prirodni_pamatka_cerovka
http://valdstejnskalodzie.cz/news/670/132/pa-1-6-19-00-Prolog-18-rocniku-festivalu-Foerstrovy-Osenice
http://valdstejnskalodzie.cz/news/670/132/pa-1-6-19-00-Prolog-18-rocniku-festivalu-Foerstrovy-Osenice
http://valdstejnskalodzie.cz/news/683/132/pa-8-6-20-00-MAKAK-AKUSTIKUS
http://bandzone.cz/makakakustikus
http://valdstejnskalodzie.cz/news/584/132/pa-15-6-20-00-Divadlo-Viti-Marcika-Robinson-Crusoe-KZMJ
http://valdstejnskalodzie.cz/news/584/132/pa-15-6-20-00-Divadlo-Viti-Marcika-Robinson-Crusoe-KZMJ
https://www.vitamarcik.cz/nase-kusy/divadelni-hry/robinson-crusoe.html
https://www.vitamarcik.cz/nase-kusy/divadelni-hry/robinson-crusoe.html
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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 

ČERVEN 2018 
1. 6.    13,30 X. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE  

herna ST ve Sport. areálu 

1. 6.     18,00 KONCERT POD HVĚZDAMI 

koncert kapely Brnkačka pod širým nebem 

Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

2. a 3. 6.      PASTEL 

 Více informací na www.hochmalova.cz 

4. 6.  7,30-15,30 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM DO ŠKOLY  

  Malá Skála - Jizera 

5. 6.  7,30-15,30 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM DO ŠKOLY  

  Malá Skála - Jizera 

6. 6.  7,30-15,30 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM DO ŠKOLY  

  Malá Skála - Jizera 

8. 6.     17,00 BRNKAČKA  

 koncert „káčkové“ skupiny BrnKačka 

  Zahradní slavnost na 4. ZŠ Jičín 

8. 6.   8-14,00  O MEDARDOVU KÁPI 2018 

 šifrovací hra, prezentace týmů v 18,00 hodin v K-klubu, 

Valdštejnovo nám. 99, více info na www.kackojicin.cz 

9. 6.    7,30 VÝLET S BATOHEM – NA JIZERU 

 výlet na lodích Malá Skála-Dolánky, více informací na 

plakátech, v kanceláři K-klubu nebo na 

www.kackojicin.cz 

12. 6.  8-14,00 ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY 

 Prachov a okolí 

14. 6.    17,00 TANEC A BALET 

 vystoupení dětských tanečníků pod vedením Z. 

Richterové Valdštejnovo nám. 99 

16. 6.  8,30-13,30  IN-LINE BRUSLENÍ II. 

 škola in-line bruslení prostřednictvím her a zábavných 

cvičení 

21. 6.    19,00  SVÁTEK HUDBY  

 koncert „káčkové“ skupiny BrnKačka 

 dvůr K-klubu, Smiřických 2 

 
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA   www.hvezdarnajicin.cz 

              K - KLUB – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JIČÍN 

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

