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Málem potlamě 
To se má dít v každé správné hospodě, a tak 

jsem se konečně téměř dočkal. Vlastně ani 

nevím, jak jsem k tomu přišel. Moje blbá 

touha vynalézat přivedla mě k tomu, že jsem 

se pokusil článek diktovat svému tabletu, 

aby on to sám napsal. Tím jsem upoutal 

pozornost party vedle u stolu, a tak jsem jim 

musel vysvětlit, co to dělám. 

Řekl jsem, že píšu článek a oni se toho hned 

chytli. Ať tam napíšu, že Bulhaři v Jičíně 

zvyšují kriminalitu. To mě zaujalo, a tak 

jsem si to nechal vysvětlit. Tvrdili, že ředitel 

Continentalu, kde je Bulharů nejvíc, si byl 

stěžovat na Jičínské radnici, to mě zaujalo 

ještě víc.  Chtěl jsem podrobnosti, ale jsem 

se je nedozvěděl. A to už do věcí vstoupil 

proChor, který okamžitě nazval toho 

mluvčího obyčejnou pavlačovou drbnou. To 

se mu samozřejmě nelíbilo a začal se zvedat 

ze židle. Do děje vstoupil další ze skupiny a 

převedl řeč jinam. Dostali jsme s k 

výdělkům v Continentale a obratným 

kormidlování k Valdštejnským slavnostem. 

Líbilo se mi, že jeden z té party začal mluvit 

o vévodovi, a to velmi zasvěceně. Ostatní 

mu přizvukovali, s radostí, jak mi to nandal. 

I když o životě Valdštejna nic nevěděli. 

Rozešli jsme se v míru. Ale mně nedala 

novinářská čest spát. Zatoužil jsem věc si 

ověřit. 

Se starostou ani místostarostou nikdo z 

Continentalu nemluvil. Potvrdili mi, že 

pokud by mělo být pravdou že Bulhaři, kteří 

v Continentalu taky pracuji, nejsou dobří, 

nebude s tím vedení továrny chlubit. Nikdo z 

vedení radnice žádný podobný podnět 

nedostal. Tiskový mluvčí radnice mluvil  

 

obecně o lidech z jihu, kteří mají 

samozřejmě zvýšený temperament a věřil, že 

k nějakým hádkám, doplněným tělesným 

kontaktem, dojít mohlo. 

Na řadě byla městská policie. Službu 

konající policisté mi vysvětlili, že z důvodů 

ochrany osobních údajů mi informace podat 

nemohou, že mám počkat na velitele, který 

přijde v pátek. Bylo pondělí. Po kratším 

nepříjemném rozhovoru, při kterém mi 

strážník nechtěl povědět ani své jméno, dal 

mi telefon na velitele. Nakonec sdělil i své 

služební číslo. 

Pan velitel strážníků Juryca se v telefonu 

ochotně rozpovídal, že někteří lidé, 

kupříkladu cizinci, mají problém s včasným 

zaplacením ubytovny. Proto, že dohodnutou 

práci opouštějí. Stávají se z nich 

bezdomovci. Prostředky k životu získávají 

pomocí melouchů, někdy za nesolidních 

podmínek. Vydělané peníze občas propijí. 

To ale není jen výsadou Bulharů. Jsou 

známá místa, například hospody, kde se 

tohle děje, kde dojde následně k debatám 

zvýšeným hlasem i tělesném kontaktům. 

Celá věc většinou končí domluvou a 

opakovanou kontrolou policistů. Však 

nebylo prokázáno, že příčinou jsou cizinci 

určité národnosti. 

Zbývala Policie České republiky. Tam 

tiskový mluvčí o nějakých událostech 

podobného rázu nevěděl. Později se šel 

zeptat a znovu zavolal. Uváděl jeden příklad, 

kdy přijedou do vesnice autem lidé s cizím 

přízvukem a nabízejí třeba služby řemeslné, 

které později ukážou se jako předražené a 

jinak nesolidní. Rozhovor končil větou, že 
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rozhodně neeviduji zvýšenou kriminalitu 

zaviněnou cizinci. 

Jak je nám, některým, dobře, když máme 

věci, které se nám nelíbí, na koho svést. Jak 

stoupáme ve svých očích, když hospodské a 

pavlačové drby šíříme dál. 

 

Biograf za 48 
Biograf Český ráj byl po rekonstrukci 

slavnostně otevřen ve čtvrtek 14. června 

2018. Přestavba trvala 470 dnů a stála 48 

milionů. Co to je? Kopaná v Rusku stojí 238 

miliard, možná ještě víc. Dlouholetý kiňák, 

dnes ředitel KZMJ, točí se okolo biografu 26 

roků. K otevření téhle krásné stavby bylo 

potřeba vůle, invence a finance. Projekt 

vytvořil ateliér David, realizovala stavební 

firma Chládek a Tintěra z Pardubic. 

Ale mezi lidmi v Jičíně zaznělo, že máme 

sice luxusní kino, leč podražilo. Není to 

pravda, vstupné je stejné, jako před 

rekonstrukcí.  

Vzpomínalo se. Na Mrňákovo loutkové 

divadlo, které tu za stara bývalo. Ivan 

Matějka na rok 94, kdy tu pronesl svůj 

poslední starostenský projev. Kino Svět bylo 

přejmenováno na Biograf Český ráj. Ale 

zájem o zadní sedadla trval. Bylo tam sice 

vstupné dražší, ale mladé páry mohly se tu 

na sebe tisknout. 

Dnes? V den zahájení pustili divákům, co 

dovede současná technika Dolby Atmos. 

Když je na plátně bouřka, zní do kinosálu ze 

všech stran tak věrně, že by si diváci rádi 

roztáhli deštník. A to všechno je v malé 

krabičce, pevném disku, který je jen o málo 

větší než krabička cigaret. Kde jsou cesty 

kiňáka s károu na nádraží pro těžké cívky 

filmů? Jó, to bývaly časy. Pan architekt 

David zavzpomínal, že když se Mrňákovo 

divadlo a zároveň biograf stavěl, postačilo 

k tomu pět výkresů. 

Jedním z patronů nové stavby je česká 

herečka a jičínská rodačka Jana Plodková. 

Třicet sedm, ale pořád vzhledem holka. 

Štíhlá, skromná, od pohledu i mluvou. 

Dlouho vzpomíná, kdy byla jako divačka 

v kině. Ve Varech viděla Přízrak, někde 

Prezident Blaník.  Z našich filmů nejvíc 

líbily: Kolja, Vratné láhve, Štěstí. 

Připomínám film Protektor, za který dostala 

Českého lva. Dojemný závěr. Na to Jana: 

„Nemělo to vyznít zoufale.“ Na to já: 

„Povedlo se“.    

 

Apropo 
Když se 31. května otvírala zahrada Apropo, 

byla tam slavobrána, spousta hostů v parádní 

šatech, pánové bledě modrých košilkách a 

cedule která se jmenovala Lípovka, protože 

tahle parádní zahrada ponese jméno podle 

lípového stromořadí. 

Na tu ceduli měl každý otisknout nějakou 

svoji značku, nejlépe srdíčko, kytičku, 

ptáčka, ale ještě lépe něco napsat. A tak se 

tam objevila věta: „To je tím že Apro to jsou 

pěkný holky“. Kdo se jen trochu rozhlédnul 

musel dát zapravdu. Ostatně potvrdila to i 

paní ředitelka Jitka Králová, která řekla že v 

asociaci pro postižené pracuje celkem 46 lidi 

a z toho jsou jenom dva muži, oba ve funkci 

asistentů. 

Hned jsem za jedním šel a dozvěděl jsem se, 

že je to opravdu těžké s tolika ženami. Ale 

usmíval se ten vousáč a rozpovídal se o své 

práci, v které byl nejdříve dobrovolníkem. 

I Štěpánka, jedna z těch dívek, začala jako 

dobrovolnice. Na smlouvu tu pracuje od 

roku 2006. Vypráví, že ji práce stále baví, 

líbí se jí přátelská atmosféra, je jasné, že to 

není zdvořilostní fráze. I když práce není 

lehká. Klienti mívají občas stavy, že se 

rozkřičí. „Tohle neřeším. Beru je jako 

parťáky. Tuhle práci by nemohl dělat člověk, 

kterého to nebaví. Když jsem spokojená 

v práci, je spokojenost i doma.“ 

Parádní hosté okusili dobrot, promluvili, 

pomalu odchází. Přichází všední život, 

všední práce. 86 klientů získalo příjemnou 

zahrada s altánky, posezením, spoustou 

atrakcí. Houpačky, je tu chodník 

s rozličnými povrchy, zkus si bosky 

vyzkoušet a hádat po čem šlapeš. Zapumpuj 

a vodní kolo se roztočí. Spusť kuličku, jestli 

dojde cíle. Slož obrázek… Jen trubkovým 

telefonem jsme se nedokázali domluvit... Je 

třeba učit se, učit se, učit se. 

Nakonec to přízemní – peníze. Firma Hřiště 

hrou s. r. o vyhrála soutěž navrženou částkou 

dva miliony. Něco dalo měst, něco kraj. Ale 

půl milionů vybralo samo Apropo na 
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benefici v listopadu. Takže klienti se svým 

vystoupením přičinili.  To je hezké. 

   

Už čtvrtý Propadák 
Před vojenským stanem je cedule STAGE 

NA HOVNO. Uvnitř je tma, koberec, na 

něm pár čekatelů, čtyři ajťáci a tři počítače. 

Na plátně nic. Hoši se snaží, aby alespoň 

trochu fungovala prezentace k cestopisu 

Matěje Balgy. Maťo je jedním z těch ajťáků.  

Vyznačuje se tím, že si koupil v zastavárně 

kolo za čtyři tisíce a na něm objel svět. 

Blázen. Nechala ho holka, tak jel. 

V domnění, že ji někde v Jižní Koreji najde. 

Nenašel. A ještě se mu nedaří tu prezentaci 

prezentovat. Ale svět objel. Diváci ve stanu 

jsou trpěliví, občas zazní nějaký vtip. Tuší, 

že člověčí osudy jsou poutavější než 

nejpoutavější román. Tuší správně. 

Takhle začal Propadák 9. června v lomu na 

Čeřovce, kde kdysi bývalo divadlo. Dnešní 

svět je trochu jiný, než býval ten 

obrozenecký.  Parta jičínských holek a 

kluků, kteří moc nenosí kravaty, všechno 

zorganizovala, sehnala kapely, výtvarníky, 

Matěje pozvala, i všechno obstarala, vznikl 

už čtvrtý Propadák. Opět bez vstupného. Je 

to v dnešní době možné? Je. Ani nezapršelo, 

těch pár kapek nebyl déšť. 

Vraťme se k Matějovi. Je on typickým 

člověkem svého věku v současnosti? 

Pořadatelové vědí, proč ho pozvali, divákové 

vědí, proč čekali a na co čekali. Jistě, dole na 

STAGE 1 burácely kapely. Tady bylo jedno 

vyprávění s krásným jihomoravským 

dialektem.  Nahlížení na svět. S humorem, i 

když několikrát šlo o krk. Když se třeba kolo 

zaboří tak, že ani tlačit nejde, hranice daleko 

a končí platnost papírů (vízum). 1068 dní. 

Atd. „Důležité bylo to hledání. Ta naděje“ 

Knížka vyjde v září.   

Autor těchto řádků, starý pán, zatoužil odejít 

do tiché hospody (U Kata), sedět v rohu, 

zažívat vyprávění, neboť Maťo měl i kouzlo 

vypravěče. Tím pro něho Propadák stačí. 

Leč zpravodajská povinnost zavazuje 

alespoň telegraficky.  Blízko stanu čajovna. 

V lese, hned vedle, jakási instalace za 

pomocí vlajících igelitů, čehosi barevného. 

Půvabné. Květinová zahrádka, skupina dívek 

okolo vodní dýmky. Dole stánky s pitím a 

jídlem, ale i umyvárna, plachty kdo si chce 

malovat, STAGE 1, kde se střídaly kapely a 

soupeřily s těmi komorními ve stanu, atd. 

Milohlídka oživená, půvabný pohled dolů i 

nahoru. Uvědomujeme si, my, Jičíňáci, 

jakou krásu tady máme? A že se najde parta, 

která ji oživí? Zbývá mi omluvit se 

blízkobydlícím za to, čemu říkají hluk. 

Vždyť Propadák je jen jednou do roka. 

 

Zase poslední výstava Petra 

Volfa 
Už čtvrtá. Kameraman a fotograf, nyní 

kavárník, když otevře svou fotografickou 

výstavu, tak řekne, že je poslední, ale za 

nějaký čas otevře další.  

Kde jsou časy, kdy točil gulagy na Kolymě, 

opuštěné ostrovy, nebo puč proti 

Gorbačovovi. Má o čem vyprávět a umí to. 

K stáru objíždí Podkrkonoší, další oblasti, a 

fotí. Děla velký formát a v barvě. Netají se 

tím, že barevně i jinak upravuje. Ostatně 

soudím, že jeho oblíbené období je, když 

sníh ještě trochu, ale mizí. A jaro ještě 

nepřišlo. Přechodový stav. Melancholie. To 

k stáří patří.  

Petr se hlásí k tomu, co Kaván v malbě. Ale 

o tom už byla řeč. 

Ještě k poezii. Přesněji ke Šrámkovi. Občas 

jeho báseň vloží do obrazu. Jako učinil do 

toho velkého, u vstupu do kavárny – 

výstavní síně ve dvoře na Husovce v Jičíně: 

Ať cesty nikam nevedou, tys po nich šel a 

šel jsi rád.  

Když výstavu zahajoval, úvodní projev 

obstaral si sám. Dobře tak, chce si říct svoje, 

nikdo by nepověděl, co Petr chce. 

Mluvil o tom, že zkušenost je nesdělitelná. 

Že je to emoce. Vzpomenul význam cest, 

které vždycky někam vedou. Divák a 

posluchač klade si otázku, zda Petr jezdí 

sám, nebo s doprovodem, když fotí. Soudím, 

že sám. 

„Na Jizeře je takové místo, v řece je kámen. 

A blízko skála. Když jsem tam přišel, byly 

na stromě čerstvé zelené lístečky. Kontrast 

s tou skálou.“ 

V tom kavárenském dvoře bylo v den 

vernisáže 29. května živo. Polibky, spousta 

kytek, spousta lidí, nějaké pití různých U
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barev. Ty fotky na stěnách …   A vedle toho 

člověčí řeči. Plky, plky. 

Škoda, že slov o fotkách a focení tak málo. 

 

Dramaťáky 
Když se ve středu 30. května začaly 

v jičínském K klubu hrát tři příběhy, bylo to 

bez projevů. Prostě se otevřela opona a 

odehrál se příběh jednoho švícka. Ale byla to 

holka, to švícko.  Na divadlo se moc kluků 

nahlásí. Ale ty holky si to užívaly.  

To je ostatně na divadle to nejhezčí. Paní 

vedoucí všech těch kroužků seřazených 

podle věku, Hana Krásenská, to umí 

v dětech probudit. 

O něco starší děti hrály Dalimilovu kroniku. 

Dívky a jeden kluk si s potěšením zahrály 

všechny ty historické postavy a kousek 

dějepisu, jak se ve škole učí. Kostýmy? 

Jednoduché – prostěradlo. Když je fantazie, 

vhodně se doplní. A je tu zároveň výuka 

scénografie. 

Třetí příběh byl o šikaně mezi dětmi. Ten si 

vybrali herci a herečky sami. Dokonce na 

choreografii se podíleli. 

Když všechno skončilo, rodiče po zásluze 

tleskali, řekla Hana na předscéně: „To jsou 

vaše děti.“ Ale pak se přece jen trochu 

rozmluvila. Jak najednou přišli tři kluci a 

řekli, že z dramaťáku odcházejí. To je 

potřeba buď divadlo přestavět, nebo začít 

studovat něco jiného. Ano, i zodpovědnosti 

je třeba se učit.  

Pak paní režisérka rozdávala diplomy za 

absolvování ročníku, byly květiny a 

objímání a právem dobrá nálada. Je zajímavé 

pozorovat radost z vykonaného díla. Radost 

z toho, co nakonec přinese odříkání, když se 

pravidelně chodí do kroužku a dostaví se 

výsledek. Některé děti chodí do Káčka od 

školky. Takhle začala dnes špičková česká 

herečka Jana Plodková. I mnoho dalších, 

kteří hrají od Brna po Prahu a divadlem se 

živí.  

Ještě zážitek ze šatny před představením. 

Dívky se líčí, všechny u jednoho zrcadla 

nebo každá zvlášť. Žertují, drží v ruce 

podtrhanou svou roli. Tréma? Trochu. 

Skrytá. Inu, ta prkna, co znamenají svět, 

mají něco do sebe. 

Taky o sportu 
V sobotu šestadvacátého května bylo na 

Novém Městě jičínském živo. Až moc. Už 

třináct roků. Tak dlouho konají se tu 

cyklistické závody. Po tři roky, když 

všechny kategorie dojedou, staví se ještě na 

start pěšáci, letos jich bylo 191. Běžela se 

pětka, desítka a půlmaratón. Každý závod 

ještě rozdělený do kategorií podle věku. 

Pro pořadatele zabíračka, ale počítač a čipy 

na číslech výsledky obstarají, podle věku 

roztřídí. To není jako za našeho mládí, kdy 

se „chytala“ čísla v cíli a k tomu ze stopek 

dosazovaly časy. Když přiběhl balík, 

bafuňáři se zapotili. Bafuňáři totiž tenkrát 

byli ti, co makají a nevydělávají. Žádní 

Peltové.  

Ten zvyk, že si v cíli závodníci mačkají 

stopky na hodinkách, ten přetrvává. 

Navzdory čipům. I sportování má své 

konzervativce. 

První, koho jsem tam potkal, byla Blanka 

Šafářová. Pardon, ona se už od svatby 

jmenuje Paulů. Lyžařka, běžkyně a 

orientační běžkyně. Na to Wiky zapomněla.  

Z těch blahých časů OB se známe. 

Vypracovala se tak, že v běhu na lyžích 

startovala na třech olympiádách. Ze Sarajeva 

přivezla stříbrnou medaili ve štafetě. Teď si 

v Jičíně dala pro radost desítku. Když 

doběhla, řekla, že bylo moc velké teplo a že 

to byla moc rovina. Nojo, méně vymakaní 

běžci to s rovinou tak neviděli. Na trati byl i 

kousek Zebína. 
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Vítězové kategorií, když doběhli řekli: Luba 

Pokorný – Radost. Chci to předávat jako 

trenér. Večer? Pivo, panák. 

Tomáč Kuželka (Pot z něho tekl) – Počasí 

bylo skvělé. 

Radka Hanzlová – Na trati jsem musela 

dvakrát na záchod. 

Moc příjemných pocitů. Radost ze setkání, 

vzpomínání, popovídání po závodech. 

Radost z výdrže i po sedmdesátce. Radost 

z poražení svého soupeře, i když oba na 

konci výsledkové listiny. Mezi těmito lidmi 

dávají se neobvyklé dárky k výročím, nebo 

Vánocům. Zaplacené startovné na velkých 

závodech. Třeba na pražském půlmaratonu. 

Nebo pusa od přítelky, která očekává v cíli. 

 

Čtení 
Ana Milić Peclová PROČ? 

To není překlep. Své jméno dostala autorka 

v Sarajevu, kde se narodila a příjmení 

zásluhou českého občana Oldřicha Pecla, 

manžela. Tím odstartovala pestrý život. 

Manžel byl popraven na základě procesu 

s Miladou Horákovou. Autorka sama 

odeseděla čtrnáct měsíců, pak byla 

vypovězena do Jugoslávie. 

Kniha má, podobně jako její spoluautoři 

zajímavý osud. Vyšla prvotně v roce 1975 

v Zábřehu, český překlad pořídila Vědunka 

Stehlíková-Režná. Na redakčních a edičních 

pracích se podílena Draga Zlatníková, 

Hynek Zlatník a Lucie Rychnová. Draga 

revidovala prvotní překlad z jugoslávského 

vydání. Vědunka Stehlíková – Režná není 

profesionál. Bylo tedy zapotřebí jazykových 

i jiných úprav. Od jugoslávského vydání do 

českého uplynulo 42 let. U nás i v Jugoslávii 

značně se změnila situace. Bylo přístupno 

mnoho informací archivních i jiných. Hynek 

Zlatník a Lusie Rychnová pátrali. Doplnily 

knihu o poznámky a vysvětlivky, sestavili 

rejstřík, seznam zkratek, ediční poznámky. 

Přidali i fotografický materiál. 

Pohled badatelů přidal knize další tvář. 44 

stran poznámek a vysvětlivek je vlastně další 

vloženou publikací, kterou možno číst 

samostatně. Jsou tu představeny osoby i 

události. 

Zdaleka není kniha jen historickým 

dokumentem. Události poválečné, období 

února 48 nazírá pohledem spřáteleného 

cizince. Je to kniha o lásce v krutých 

podmínkách vězení i smrti. Je tu 

okomentovaná dokumentace politického 

procesu. Ana Peclová sama v knize 

opožděně klade soudcům otázky. Smí, když 

Oldřich Pecl musel jen odříkávat naučený 

text. 

Jistě, vyšlo už mnoho knížek o 

komunistických vězeních, i soudech. Pro 

mnohé je to už okoukané téma, sáhnou po 

jiném čtení, pro ně zajímavější. Ana musela 

se ze svých zážitků vypsat. Surově, dle 

svého pohledu. Pravdivě. Když se jí něco 

nelíbilo na Ferdinandu Peroutkovi, vylíčí to. 

Jaké byly rozhovory v luxusní vile 

v kontrastu s vězením a nastrčenými 

spoluvězeňkyněmi. Praktiky StB šly až tak 

daleko, že Ana nevěděla, zda byl manžel 

opravdu popraven. StB vypustila do světa 

fámu, že žije v SSSR. To v době, když byla 

sama po ročním nezákonném vězení v roce 

1951 bez soudu vyhoštěna z republiky.  

Nechce se věřit, co tehdejší vládci dokázali. 

A my? My víme, někteří trochu pamatujeme. 

Někteří čtou, ale není jich moc. Kdo by se 

zajímal. Proč?  

Ano, ano, proč? Proč tak komunističtí vládci 

konali? Proč dali zbít noblesní dámu Miladu 

Horákovou? Proč měl prezident Gottwald ve 

své kanceláři přenos ze soudní síně, kde 

odsuzovali k smrti jeho kolegu a přítele 

Rudolfa Slánského? To bylo před 66 roky. 

Strana, která takhle konala, je tu stále. 

Dobře, že knížka Any Milić Peclové vyšla. 

 

Kousky z deníku 

 
29 04 2018 Bylo 

to někdy v létě v roce 1964. K jedné straně 

kočárku, který se jmenoval prouťák, uvázali 

jsme dlouhý řemínek, na druhé straně, kde je 

držadlo, byla maminka. V kočárku bylo 

miminko, které určitě chodit neumělo, 

možná sedět, nevím jestli lézt. Po trase 

Češov, Bartoušov, Údrnice, Libáň dojeli 

jsme do Libáně. My dva rodičové pěšky, 

kočárek po svých kolečkách, miminko 

nevědělo, o co jde. Občerstvení bylo někde 

na úrovni Ketně. Miminko mělo kašičku, co 
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jsme měli my, nepamatuju. V Libáni byl asi 

králík, jak obyčejně bývalo. 

Miminko do dubna 2018 povyrostlo, stalo se 

včelařem, povoláním je panem řídícím. Po 

trase Češov, Bartoušov atakdále vydalo se 

podruhé – svépomocí. Pěšky, poklusem. 

Naměřil si 18 kilometrů. Dvě stejné trasy, 

rozdíl mezi nimi 54 roků. 

Akorát, že v Libáni ho už neměl kdo čekat. 

 
24 05 2018 Happy day 

To se tak někdy příznivě semele. Vstát se 

podaří brzo, článek na dvě stránky za 

pomocí čaje zeleného. Práce na novinách, 

oběd – no nic moc. Na zahradě kosové, 

z rajčat se snad všechny ujmuly, až na jedno. 

Salát už velká hlava, ředkvičky, první tři 

jahody. Vezu našim ochutnat, hádají se, jak 

se správně dělá kupa. Při sušení sena rodina 

pohromadě. Doma se mi moc nedaří noviny 

zalomit. Pořád pár řádků přebývá, nebo 

chybí. Nakonec se povedlo, deset stránek, to 

je dost. Můžu jít spát a není půlnoc. A to se 

mi ještě podařilo nalézt na stavbě naproti 

šikovné odřezky latí. Na zahradě se hodí.  

Nojo, nestihnul jsem otevřené dveře ZUŠ. 

Loni byl ten jejich hudební jarmark na 

nádvoří zámku skvělý. 

Tak si zas tolik nefandi, vole proChore. 

 
29 05 2018 Roznáším 

Ta cesta po Jičíně a okolí je sondováním 

dění. Potkávám lidi a oni se rozpovídají, 

v domění, že když povědí proChorovi, tak se 

svět zlepší. Třeba: „Slyšel jsem, že 

boleslavská kasárna se mají na padesát roků 

pronajmout Američanům. No tohle …“ Proč 

mám já zachraňovat lidstvo od Američanů? 

„Zeptal ses ho, kde na to přišel? Proč šíří 

neověřené zprávy?“ Asi se naštval na mě. 

- Bulhaři zvyšují kriminalitu v Jičíně. Slyším 

v hospodě. Viz výše. 

- Přemejšlím, jestli je horší dnešní vedro, 

nebo led na silnici. Vymýšlím: „Ve vedru líp 

chutná pivo.“ 

- Potkávám Š. Už jsme si psali, teď mám 

dotaz, názor a radu ústně. Odklízím se na 

rozhovor do chládku. Jde o kácení na 

Čeřovce. Jde o to, že v lesíku jsou unikátní 

stromy, vzniklé z jednoho kořene, které se 

větví do několika kmenů. Tohle škoda 

likvidovat. Výhled z Milohlídky dá se 

zlepšit, když se rozhledna navýší. Přistaví do 

výšky. Neměl by někdo o problému 

zorganizovat veřejnou diskusi? 

- Pod Čeřovkou potkávám partu dívek 

v jináči. Spěchají nahoru, když jím chci 

stačit, tak nestačím. Tak se jen dovídám, že 

je to cvičení budoucích maminek a 

omlouvám se. I těhotenství je dneska nějak 

upospíchané. 

- Z kuchyně slyším dotaz na „ženskou 

přitažlivost“ do křížovky. Na čtyři. Trápím 

Google, trápím oblíbenou Wiky. Najít 

neumím. Věděl by někdo ze čtenářů?     

 
01 06 2018 Sen 

Nejdříve vyhodili nevěstu, aby na svatbě 

nepřekážela. Ano, do vody. Rozhoupali a 

hodili. Všichni se samozřejmě šli dívat, jak 

letí. Pánové pak zejména, jak jí ze studené 

vody trčí z parádních svatebních šatů 

bradavky. Móda v těch krajích 

přizpůsobovala se tomuto lidovému zvyku. 

Bílé šaty šily se pro obě fáze. Vlečka letící 

nevěsty vlála, radost pohledět. Krásná 

musela být i při vylézání z vody. 

Otázka vody byla věcí ženichovou. Svatby 

v tom kraji konávaly se spíše v teplejším 

období a v blízkosti rybníka. Pokud rybník 

nebyl, musel si budoucí novomanžel poradit. 

Nejjednodušší bylo rybník vyrobit. Vesnické 

party to za pomocí příslušného počtu soudků 

zvládaly za několik dní. Umělé bazény se 

nepřipouštěly. 

Co s těmi snami? Nepotlačovat.  

 
02 06 2018 Rozdělání ohně 

Na zahradu dorazil O a K. K si dala lehátko 

do stínu a byla krásně nežensky potichu. O si 

vyžádal lísku. Musí být suchá, průměr palce. 

Hledáme, nedal by pokoj. Nedal. Ještě 

smrkové prkénko s půlkulatou jamkou. Luk 

s koženou tětivou. Pak hledáme seno. Tuší 

někdo proč? 

Ano, rozdělávání ohně na indiánský / 

skautský způsob. V průměrné přírodě najde 

se všechno. Vrtí. V jamce objevují se tmavé 

piliny, piliny začínají dýmit. Nadějné. 

Přikládá seno. Dým ano, oheň ne. Ne a ne. 

Až na pátý pokus seno vzplanulo. O se 

raduje jak malý kluk, K obdivně hledí.  
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Vybavují se mi pojmy z mého dětství, 

následně otcovství. Oheň, krystalka, drak. 

Oheň dostavil se zprostředkovaně, skrze 

vnuka teď. Taky jsem přispěl klackem. 

Krystalku jsem podle návodu postavil, 

dokonce s klasickým krystalem s drátkem ve 

skleněné trubičce. Posléze jsem i ve fyzice 

pochopil princip. Nehrála. Drak lítal, ale 

dost mizerně. Udělal pár kružnic a bum do 

země. Myslím samozřejmě ručně 

postaveného draka, žádného koupeného. 

Přitom dneska je na internetu návodů 

spousta. Ale já jsem starej, starej. 

O vytahuje kytaru. Umí. Akorát tvrdí, že 

blues na kytaru nejde. Nebo ho neumí.  

Slibujem si, že to zkusíme spolu. Naladíme 

mandolínu. Harmonika se ladit nemusí.  

Jsem rád, že co jsem nezvládnul, daří se 

vnukovi. Takhle vypadá radost.    

 
05 06 2018 Kamarádi 

A to je co? Kolikrát my jsme se už pohádali? 

S ní i s ním. Kolik dlouhých telefonátů, ze 

kterých mě vysvobozovala žena. „Už to 

ukonči!“ Drze nám vstoupila do hovoru 

zvýšeným hlasem z vedlejší místnosti. 

Kolikrát už slyšel jsem slova, že tihle dva 

odříkají mé noviny.  

Pak si zavoláme, poradíme se, protože oni 

jsou ti, na které dám. Tuhle stalo se, že mě 

vzala okolo ramen. Ne ženským způsobem. 

Kamarádským. Až později jsem si to 

uvědomil. A dodatečně bylo mi dobře. 

 
06 06 2018 Na schodech, 

já nahoru, ona s míčem dolů, potkávám 

sousedku (2. třída). Pozdravíme se. 

Najednou se zastaví a zeptá se: „Proč 

nejedete výtahem?“ Najednou nemám pro ni 

srozumitelnou odpověď. Až za chvilku: 

„Chození pěšky do schodů je zdravé.“ 

Neviděl jsem, jak se tváří. Ale třeba jí něco 

takového ještě nikdo neřekl.  

 
09 06 2018 Co je ta radost? 

Okruh: knihovna (Kdo chodí tmami = 

Reynek), zahrada (zalejt, otrhat trhatelné), U 

Kata (Staropramen, výhled po holkách, 

otvírám knihu). Pohoda. Řek by to někdo? 

Jedna mě pozdravila, možná mě zná. 

S mužem a dětma, pili pivo. Děti cosi 

brčkem. Vyžádaly si ho. Takhle i já, před 

sedmdesáti léty. Zouvám se, nohy na 

vedlejší židli, otvírám knížku od Aleše 

Palána o Petrkově a jeho obyvatelích, kteří 

už nejsou. Rád jsem v tom světě. Danielovi 

bylo přes sedmdesát, když mi v modrém 

pokoji zámečku vyprávěl o tatínkovi a jeho 

ovečkách. Teď s ním takhle mluví Aleš 

Palán. Umí ty otázky líp než já tenkrát tam. 

Potkávat lidi. S Palánem pili jsme pivo 

v HB. Předpověděl Babišův postup. Pak 

jsem si hned půjčil Ratajský les. Pak mi 

Roman doporučil poslední Palánovu knížku 

o Šumavských samotářích (Raději zešílet 

v divočině …) 

Bože, je tolik zajímavých věcí v životě. 

Některé člověk objeví až pozdě a pak se 

dostane k těm šestasedmdesáti, kdy by měl 

podle statistiky umřít. Co s tím? Koho 

zkorumpovat, abych si ještě užíval, třeba 

těch knížek, co mám vybrané. 

 
10 06 2018 Dopis 

který „potěší“. V souvislostí se setkáním na 

jičínském náměstí dne 5. června (Milion 

chvilek pro demokracii) dostal se ke mně 

email, ve kterém se bez reálného podpisu 

praví: „. Největším aktivistou na akci byl 

soudruh Prochor, prosící o znovupřijetí do 

strany po 68 roce. Tahle trapná figurka 

poskakuje na všech demonstracích, přitom to 

byl kovaný soudruh, který byl i za totáče pro 

srandu všem.“ 

Vytahoval bych se, kdybych tvrdil, že 

takovéhle věci házím do koše a nechávají mě 

chladným. Není mi to jedno, protože věcí 

ztrácím čas. Tím, že píšu toto. Tím, že se mi 

občas objeví touha vypsat se z některých 

věcí mého mladí, zavzpomínat na rodinu. Na 

jejich postoje. Ne kvůli pisateli tohohle 

dopisku. Ten mi za to nestojí. Ne, večeře mi 

chutnat nepřestala.  

Přemejším, jestli tohle je politický boj 

pisatele, nebo je to jen zamindrákovanoj vůl. 

A dost! Kdybych se tím zabýval, přistoupím 

na jejich hru. Takže moji oblíbenou větu: 

„Nekecat, makat.“    

 
11 06 2018 Puberťačka? 

Po matice, kterou vydržela neobvykle 

dlouho, se rozpovídala. Kolik známek si 
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opravila, co se jí nepodařilo. Hlavně ale o 

budoucnosti. Teď končí osmičku. Přesně ví, 

co chce, povídá, jak bude v devítce makat, 

aby se dostala, kam touží. Má i plán B. Když 

vyjmenuje všechny kroužky, ZUŠky, sporty, 

kastingy, tak zírám. A obdivuju. Ale ano, 

občas i něco uleje, ulité přizná.  

Žádná sranda být puberťákem, tedy –čkou. 

Nezjednodušujeme si my „moudří“ vztah 

k nim? Být hotovým člověkem. A to je kdy?  

 
16 06 2018 Hádanky 

u Valdické brány. Součást letního dění, které 

se jmenuje Prodloužené víkendy v Jičíně. Na 

nosič dám krabici s hádankama, na záda 

stavebnici domečku a jiné hlavolamy, na 

řídítka latě a jedu dělat kulturu. Na 

renesanční zdivo natáhnu provázky a věším. 

Na kartonu je napsaná hádanka, pod 

příklopkou odpověď. Samoobsluha. Většina 

hádanek je rostlinná, ale uprostřed 

proChorova oblíbená, červeně psaná: 

CIHLA VÁŽÍ KILO A POLOVINU VÁHY 

CIHLY. KOLIK VÁŽÍ CIHLA? 

Pro děti stavebnice domečku a stavebnice 

Brány. Ještě mám písničky z dětských 

pohádkových filmů a hlavolamy. Zajímavé, 

jak se lidi chytají a nechytají. Oslovuju, 

někteří jako neslyší. Opakuju, že je to 

samoobsluha a zadara. Stejně neslyší. Neumí 

si hrát? Bojí se, ať si nezadají? Zajímavé, jak 

se nechají nachytat i starší dámy. Jedna 

přiznala přes osmdesát. S některými 

s potěšením diskutuju. 

 
16 06 2018 Setkání spolužáků 

v Libáni. Osmičku jsme končili v roce 54. V 

Radnici sešlo se nás osmnáct ze dvou tříd. 

Samozřejmě víc děvčat. Pečlivě oblečených, 

některé opatřené holemi. Pánové nemají 

saka, ani frajer Olda. Už se nefotíme u Husa 

na náměstí, je to z hospody daleko. Skupinu 

vytvoříme v rohu sálu. 

Hlavně ne o nemocech. Ale to nevydržíme. I 

mužští si pofňukají. Ještě před rokem se 

Vašek vytahoval takovýma tužtičkama, co se 

měří cukrovka. Vašek, povoláním lampasák, 

už není. Na sex názory rozdílné. Vdova1: 

„Dej mi pokoj, starat se o chlapa.“ Vdova 2: 

“Nechci bejt sama. Kdyby se nějakej 

našel…“ 

Po sedmé odjíždím. Teplota akorát, výhled 

skvělý. 

 

17 06 2018 Provádím  

v Lodžii. Adam napsal, jestli si nechci 

zaprovádět. Tak jsem se napsal do seznamu 

a před desátou jsme s kavárníkem otevřeli 

vrata do Lodžie. Valdštejna (jeho vyprávěný 

životopis) pustit neumím, ale přišla Míša, ta 

umí všechno. I najít.  

Provádění je občas dialog. Já se ptám odkud 

lidi přijeli, oni mi kladou otázky, které 

některé neumím. Třeba mi jeden pán 

Náchoďák tvrdil, že Albrecht Eusebius se 

narodil v Náchodě, a ne v Heřmanicích. Tvrz 

prý byla v žalostném stavu, a tak maminka 

Markéta Smiřická ze Smiřic jela porodit do 

Náchoda. Před Valdštejnskými slavnostmi 

jsem pár knížek prolistoval, tohle jsem tam 

nenašel. Ověřit!!!  Přiznám ještě, že jsem 

nezodpověděl, kolik měl vévoda dětí. 

Nastudovat!!! Manželky měl dvě. Třeba si 

Náchoďáci vytvořili fámu, aby jejich město 

bylo ještě slavnější. 

Nedělní odpoledne tu pohodové. Maminky 

vypustějí děti do veliké stavebnice, donesou 

tátovi pivo, sobě laté, lodžie žije. Zase jsem 

od návštěvníků slyšel, jaká je tu zvláštní 

energie. 

 

Kasárna konečně - stručně 
Dne 11. 6. 2018. Jednatelé firmy SeneCura 

Anton Kellner a Pantelis Larcou podepsali s 

městem Jičín, zastoupeném starostou JUDr. 

Janem Malým, smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní. Soukromá společnost zakoupí dvě 

budovy bývalých kasáren, aby je kompletně 

zrekonstruovala a vytvořila z nich moderní 

domov pro seniory. Město budovy prodává 

za 11 653 200 Kč. Domov pro seniory bude 

mít kapacitu ne méně než 70 lůžek. Firma 

SeneCura s.r.o. je nadnárodní společnost se 

sídlem v Rakousku. 

Dne 14. 6. 2018. Sděluje Policie ČR, že se 

odkládá trestní oznámení Miloše Starého, 

Josefa Kužela, Miloslava Kůty (zastupitelů 

Jičína) ve věci prodeje kasáren. Předmětem 

podání byla údajně nízká cena a skutečnost, 

že zastupitelé neměli pro své rozhodování 

dostatek informací. Ani cena, ani postup 

nebyl v rozporu se zákonem. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark%C3%A9ta_Smi%C5%99ick%C3%A1_ze_Smi%C5%99ic&action=edit&redlink=1

