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Dost bylo Prochorovin? 
V redakci zuří boj. Odbory dožadují se práva 

na dovolenou. A co čtenáři? Redakce žádá o 

pochopení. Netuší, jak odvěké dělnické 

právo dopadne. Prostě: pokud nebudete mít 

začátkem září své číslo, znamená to, že 

redakce leží u Dvoreckého rybníka. V říjnu 

se dočkáte. Zatím si čtěte Blesk a 

poslouchejte moudra Miloše Zemana na 

Barrandově.    

 

Šrámkova Sobotka – kousek 

neděle 
Program 62. ročníku slavného festivalu 

vypadá jako školní sešit, má čtyřiadvacet 

stránek, kdo to má číst? I když čas by byl. 

Při zahájení v neděli v deset stál u dveří do 

Spořitelny bosý chlapec a nikoho dovnitř 

nepustil. Nepustil ještě ani v 10:18.  

Na schodech pak seděla dívka, okolo sebe 

spoustu budíků. Před dveřmi do sálu stál 

další bosák a zase nepouštěl. Sobotecké 

dámy aranžovaly kytku, aby byla jako každý 

rok, jenomže loni takové zpoždění nebylo. 

Moje sousedka v sále přiznala, že poprvé 

byla na Sobotce před osmačtyřiceti léty. 

Nechtělo se mi věřit, ale jsou tu v Sobotce 

jiná měřítka. V tom je jeden ze soboteckých 

půvabů.  

Jiří Šlupka Svěrák za piánem bude mít za 

dva roky sedmdesát a jeho partneři na 

Ceremonii jsou studentky a studenti. Setkání 

generací hned při zahájení.  

Ceremonii postavila Lada Blažejová za 

pomocí studentů Adama Hoška a Jana Trče. 

Zbytek na jevišti pochází taky ze Studia 

Šrámkova domu. Adam přiznal, že vznik  

 

konal se za pomocí technologie dálkově, 

herečky a herci sešli se naživo poprvé 

v pátek.  Představení bylo o českém jazyce, 

o Oldřichovi a Boženě. Nejlepší byly 

přechodníky. A taky přímý televizní přenos 

ze schodiště, kde byla ta dívka s budíky. 

Na závěr všichni zpívali písničku o krásném 

zámku, celý sál se postavil jako při hymně. 

Nebylo to jako. 

Poetické odpoledne začalo na Šolcově 

statku, kam přijela Umělecká akademie 

z Hovorčovic. Krásný název. Ale ony to jsou 

deseti až dvanáctileté děti z dramaťáku při 

základní škole docela nevelké obce. Ale 

umělci nazývají se právem.  

Protože docela foukalo, hrály děti v kroužku 

hru pro zahřátí, než se diváci sejdou. Paní 

učitelce a režisérce říkají Martino, a tykají. 

To tak prý v dramaťácích bývá. 

Vybrali verše Pavla Šruta a Emanuela 

Frynty, postavili jednoduchou scénu 

z pomalované látky a válečků, které byly 

zároveň židličkami i kulisami. Na té scéně 

byl nepřetržitý pohyb, radost z něj, radost 

z hravých veršů a krásné češtiny, kterou, 

když se slova dobře poskládají, je radost 

poslouchat. To básníci a členové Umělecké 

besedy dovedou. Radost poslouchat, radost 

pozorovat. Nebyla chvilka klidu. Slovo a 

pohyb pěkně spojené a úsměvem podtržené. 

Na závěr, to už bylo mimo program, dávaly 

si děti s Martinou navzájem dárky. To taky o 

čemsi napovídá. 

Pak se všichni přesunuli na zahradu 

Šrámkova domu a že to byl dlouhý průvod. 

Tam se hrála Zadlužená princezna. Česko – 

slovenské autorské představení dvojky 

(počtem) zvané Lúza z Hradce Králové. 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz  1. srpen  2018   č. 8  /  18 
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Tady zase byla milá slovenčina Daniely 

Meszárošové (samozřejmě bosá dívka 

s kytarou milá taky) a rozverné herectví 

Mirka Vrbického, kterého moc 

neposlouchaly rekvizity. Ale třeba to patřilo 

ke scénáři. Autoři se neomlouvají za některá 

slova nevhodná pro děti. Vysvětlují, že na 

internetu je to horší. Jemné propojení 

představení s tištěným programem tady hraje 

taky. Ta reakce ilustruje rozmanitost 

Šrámkovy Sobotky. 

Hospodář na Šolcově statku měl vernisáž 

grafik Jiřího Anderleho skvěle promyšlenou 

a připravenou. Protože se mistr Anderle 

nemohl dostavit, zajistil telefonické spojení. 

V něm výtvarník připomněl, že dar života 

dostáváme jen jednou. On byl totiž taky 

rozhlasák a taky hrál v Černém divadle. Inu, 

zase ono propojení kumštů. 

K tomu ještě přijela Eva Kriz - Lifková se 

svými šansony a Milan Dvořák s klávesami. 

Ti předvedli vlastní minivystoupení, ve 

kterém francouzské „brr“ zpěvačky skvěle 

sedělo s jejím půvabem. 

Sedmnáct grafik v provedení suchá jehla 

obtížno komentovat, jak u tohoto druhu 

kumštu bývá. Ženy. Jejich portréty. Portréty 

z různých jejich věků vedle sebe. Barva 

minimální, ale to málo je funkční. 

Jen několik kousků z nedělního programu, 

několik žánrů. Věru těžké vidět všechno a 

ještě to zažít. Tedy výběr. Pak si dát pivo, 

sednout si s ním na kašnu (to se v Sobotce 

smí). Nechat se jen tak dívat na Šrámkův 

dům, jak pomalu zapadá sluníčko. 

 

Verne by měl radost 
jistě byla mnohokrát jeho Kniha 

Cesta kolem světa za 80 dní přepracována 

pro film, divadlo, i jiná media. Ale tak 

pěkně, jako se to povedlo jičínskému divadlu 

Kula to nepředvedl nikdo. Divadlo Kula je 

divadlo herců s postižením. Existuje při 

jičínském K klubu už čtrnáct roků a Cesta je 

jeho sedmým představením. 

Někteří současní herci jsou v divadle od 

začátku, což dokazuje výstavka fotek při 

představení. Pěkné dívky a kluci, dnes už 

dámy a pánové. Jistě od doby vzniku 

vyměnili někteří své vozíčky za větší, ale 

stále dokazují, že i takhle se dá dělat kultura, 

bavit se, převlékat se, hlavně se smát, žít. 

Plnohodnotně. 

Protože bylo při představení logicky 

zakázáno fotit, směl jsem pořídit pár obrázků 

v šatně před představením. Tady poněkud 

rozdíl od dramaťáků. Ne tak velký šramot, 

vtip. Spíš tiché soustředění. Tréma? Nevím. 

Za čtrnáct roků už k otrkání došlo. Kula hráli 

v zahradě Apropa, tuším i v zahradě pod 

Koštofránkem. Hráli s hudbou i docela 

potichu. Zpíval s nimi Kuba Kazda, dnes už 

známý zpěvák. 

Och, ty kloboučky kávové společnosti na 

scéně. Dámy s úsměvem i zasmušilé. 

Mnichové mlčenliví i poskakující. Ovšem 

zápasníci sumo s jejich břichy. I na vozíku je 

zápas pěkný nervák. A křováci! No to se 

musí vidět. A tanečníci samby! 

Netřeba popisovat režijní nápady, jako je 

deštný prales, či cesta lodí zvlněným mořem. 

Za tím stojí celý soubor, nejen režijní a 

scénáristický tým Aničky Bočkové, Dity 

Hendrychové, či Kuby Stránského. Jakož i 

kostýmy Nikol Bechyňové a Venduly Laube. 

A příspěvek dalších. 

Trochu překvapilo, když při děrovačce se 

naznačilo, zdali to není představení poslední. 

Vysvětlím. Jest v Jičíně parta dívek, která 

například chodila do dřevěné dílny Renaty a 

Martina Lhotákových v muzeu. Ta drží 

pohromadě. Dívky jsou vystudované, už 

jako maminky. Základ jedné jičínské 

generace. To je tvůrčí tým divadla Kula. 

Teď rodina, práce a najednou: „Už to 

nedáváme.“ Krásný český výraz pro kousek, 

raději pro kus práce. Uvidíme. Každopádně 

dík za to, co bylo. Těšme se, co bude. 

 

 

Svátek hudby  
Programů bylo celkem dvanáct, hrálo, 

zpívalo a tančilo se na sedmi místech. Od 

synagogy až po Lodžii. Nebylo možné 

všechno stíhat, nebylo to ani účelem. Proto 

výběr: 

Na první letní den byl v Jičíně řádný vítr. 

V zámeckém parku, kterému se správně říká 

Zámecká zahrada, poletovaly takové malé 

lístečky, usazovaly se dívkám ve vlasech. 

Slušelo jim to. 
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Laďka řekla – sedněte si semhle a všichni si 

tam sedli. Všichni diváci. Její dívky 

vytvořily kroužek a cosi říkaly, zpívaly, ale 

nebyla to slova. Tóny, zvuky.  Chaos, ale i 

harmonie. Lidský hlas. Vždycky jedna něco 

vymyslela, ostatní se přidaly. Rozhovory. 

Tak se pořad jmenoval. 

Na trávě seděla Zuzka, své tři děti na klíně. 

Nic neříkala, neorganizovala, jen Vojta 

vedle připravil housle a hrál. Improvizoval. 

Myšlenky. Myšlenky proměněné v pohyb. 

Kluci, holky, vztahy. Plus kytka a 

náhrdelník. Příběh, tolikrát se opakující a 

stále dramatický. I kostýmy tu hrály. Po 

děkovačce Vojta řekl, aby Zuzka něco řekla, 

ale ona nechtěla. Proč taky. Stačil pohyb a 

hudba. 

V Synagoze hvízdal vítr a byl i vidět ve 

větvích břízy za oknem. I tahle scénografie 

se vydařila. Doprovodila Literácy a písně 

židovských autorů začátku 17. století. Ale 

nejen. To Michal nevydrží, aby si u svých 

varhánků nepřidal. Nepřidal a 

nezaimprovizoval. Zpěvačky jen protočí 

panenky a hledají v notách. Ondřej 

s houslemi čte noty Michalovi přes ramena. 

Nádhera. I Michalův komentář: „Spousta 

tanců napodobuje dvoření ptactva. … 

Muzika je záchranou od prostituce. … Nám 

říkají děvky…“ 

Blues rock Špinavých Lůzrů to bylo jiné 

kafe. V kavárně Café Café. Dvě kytary a 

rytmika. Z posluchačů vystupuje tanečník a 

chce zahrát něco českého. Lůzři rozpačití. 

Inu muzika zvládne vše. 

Potom mě vítr odfouknul. Omlouvám se 

německému duu MY SISTER GRENADINE 

a všem ostatním tu nepopsaným. I ti byli 

výborní. 

 

Zase pochvala 
 

Milý Qido! Pravil jsi mi: „Posledně jsi mě 

pěkně na….. Buď tak laskav a nedělej to na 

účet naší galerie“. Pak jsi mi odcitoval 

Miloše Zemana, který se o novinářích 

nepěkně vyjádřil. Pravil, tuším, že jsou 

hyeny, nebo tak nějak. Názory MZ pro mne 

nejsou směrodatné, jako ani názory mnohých 

idiotů. 

Tobě ale šlo o můj článek Malířka, která 

špatně vidí v Prochorovinách č. 6/18, kde 

jsem psal o vernisáži Zuzany Špačkové ve 

Tvé Galerii na Špejcharu. 

Nemám rád nepříjemnosti, hádky. Tenhle 

dopisek píšu, abych zopakoval svůj 

novinářský přístup. Snažím se, aby mé 

články nebyly sterilní, bez názoru, bez 

zajímavosti. Jsou tu moje názory, možná 

svérázné. Řádně podepsané. Čtenář je 

nemusí číst, může být, že je nepochopí, nebo 

se já nepřesně vyjádřím. Může mě sprdnout, 

někdo by mi třeba rád propíchnul kolo. Ty 

mi můžeš zakázat přístup do své galerie. 

Zakázat psát zatím snad ještě ne. Je Tvou 

věcí, jestli jsou pro Tebe ideálem názory 

Miloše Zemana. 

Vážím si Tvé dlouholeté práce v Galerii na 

Špejcharu. Zejména objevování nových 

autorů. A těším se na další spolupráci, pokud 

budeš chtít.  proChor 

 

 

Čtení 
 

Jan Lukeš – Srdcerváč 

Rozhovor se spisovatelem a scénáristou 

Jiřím Stránským. Vždyť on se blíží 

k devadesátce. Dva kriminály. Spousta 

knížek, seriálů, filmů. Nejspíš právě proto. 

Důkladně vše s Lukešem rozebírají, Lukeš 

umí. Knížka není jen o jednom člověku. O 

době. O lidech, kteří něco znamenají. O tom, 

jak se dělá film a jaké potíže přináší 

autorům.  Napsat scénář dá práci. Ale 

prosadit ho, často ještě víc. A vyjít s lidmi? 

Inu, čtěme. Oběma autorům není zapotřebí 

cosi předstírat. 

Přiložená bibliografie, filmografie ukazuje 

šíři zájmů. Ale pořád je to jedna kniha, jeden 

film. Jmenný rejstřík dokládá, že nejde jen o 

Jiřího Stránského. O lidech, které potkal, 

vypráví na rovinu. Nemusí vždycky chválit. 

Není mu zapotřebí. Neumí. 

 
 

Polsko  
Poznámky z cest 10 07 až 15 07 2018. 
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Zdrželi jsme celou výpravu. My jsme čekali, 

autobus čekal. Všichni včas, ale každý jinde.  

Není důležitý skutek, ale jeho načasování a 

místo konání. Když jsme se našli, 

procházíme celým autobusem jako uličkou 

hanby. Opakuju: "Jmenuju se proChor. Za 

všechno můžu já.  Někteří se usmívají. 

Přiznaná lítost zabírá. Nikdo totiž neví, že 

toho nelituju. Nejsem vinen. 

 

ÚT 

I v Polsku začaly žně. Jsou stejné jako u nás. 

Suché. I když právě začalo pršet. Až nebudu 

v autobusu, budou mě zábst nohy. Protože 

ponožky nosejí do sandál jen burani.  

Vratislav. Hala století poněkud se 

nepodařila. Nedalo se zaparkovat. Alespoň 

otočit. Sto let od bitvy s Napoleonem jsme 

neoslavili. 

Historické jádro není tak krásně historické 

jako v Praze, v Krumlově. Kostely z cihlové 

gotiky a baroka jsou hustě, ale mezi nimi 

paneláky. Tedy poněkud historické 

paneláky, takže vlastně ne paneláky. Zle 

bylo po válce. Obnova trvala dlouho. Když 

si nevěděli rady s kostelem Máří Magdaleny, 

nebo neměli peníze udělali z trosek místo 

kostela kluziště. Až devadesátých letech 

došlo v tom místě na cihlovou gotiku. 

Jako Benátky. Ani to není nejvýstižnější. 

Odra má spoustu ramen. A měla jich víc. 

Některé se zanesly samy, jiné zanesli lidé. 

Jen názvy zůstaly. Písek atd. Přes kanály, 

které zůstaly, vedou železné mosty. Na ně 

nosí milenci zámky. Ty zamknou a klíč hodí 

do vody. Sice se možná nerozvedou, ale z 

klíčů vznikne další ostrov, nebo pevnina na 

kterou ten most spadne, protože ty veliké 

zámky z celého světa něco váží. 

Radnice na Rynku je krásná, zejména její 

štíty. Ale nikdo se tam neradí. Bylo by škoda 

do takové nádhery pouštět dnešní politiky. 

Ve Vratislavi narodil se slovenský lékař Jan 

Jesenius. Ten, který v Praze uspořádal první 

pitvu. Pro vědecké a výukové účely. Nebylo 

mu to nic platné, stejně ho v jednadvacátém 

na Staroměstském rynku popravili. Popravili 

a rozčtvrtili. Kdosi pak prohlásil, že on 

čtvrtil lidí a oni pak rozčtvrtili jeho. Vida, 

jak končí vědcové. Ale on to odnes za 

politiku, na kterou se dal ke konci života. 

Zdali mu toho zapotřebí? Byl protestant. 

Nevolit na český trůn. Tehdá politika i 

náboženství byly více svázané. 

Trpaslíci. Je jich víc než pět set. Bronzoví. 

Turisti hledají, hladí na různých místech těla, 

až vyhladí, jako u nás ve Františkových 

Františkovi frantíka. To místo je pak jakoby 

postříbřené. Lidi se zaměří na trpaslíky, 

poněkud jim uniká architektura.  Ano, kýč 

vítězí nad krásnem. Hlavně že přestalo pršet. 

Maso u večeře bylo trochu tvrdé.    

 

ST  

Průvodka.  Má divnej účes, neříkám, že ji 

nesluší. Musel dát hodně práce. Krátkou 

cestovní sukni a říká nám "Dámy a pánové." 

Svoje povídání má pečlivě připravené – 

zodpovědná holka. Tak například 

doporučuje nám knížky a některé přinesla 

ukázat. Samozřejmě všechno historický 

zaměřené a při tom se snaží povědět o polské 

mentalitě i třeba za pomoci vtipů. Má 

přiléhavé jméno - Iva. 

Válka. Komplikovaná historie, kdy nepřítel 

je najednou přítel. Konec války, vztahy 

polsko - ruské.  Katyň. Vztah k Židům. Hned 

zase Lodž a Chudí v Lodži. Ten veliký 

koncentrační tábor. Pak se za to omlouvá a 

vysvětluje, proč nám to musela povědět. 

Dobře, že pověděla. 

Ráno, kdo chce ty nejlepší sejry, musí brzo 

vstát. Švédsko je Švédsko (rozuměj švédské 

stoly). Dobře, že nikde žádná pokojská. 

Jeden bankovní ředitel přišel kvůli takové o 

místo. 

 

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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Ukázka kvalitní logistiky. Mezi autobusem a 

tramvají před hotelem je 10 centimetrů. 

Kufry umíme za šest minut. Naložit, či 

vyložit. Iva má všechno vypočtené.  Včera 

vyšla prohlídka Wroclawi s přesností na 2 

minuty.  

Krajina fádní. Rovina, háje, keře. Za půl 

hodiny se podíváš a je totéž. Protihlukové 

bariéry hodně.  

Varšava. Ještě než tam přijedeme, víme, jak 

dopadlo město za války.  Trosky na 

obrázcích. Pak jim Stalin postavil Dar 

sovětského lidu. Mrakodrap vysoký 231 

metrů. Vypadá trochu jako Lomonosovova 

univerzita na Leninských Horách v Moskvě. 

Sorela. Socialistický realismus. Teď, co už 

není Stalin, jmenuje se Palác vědy a kultury. 

Vyvezli nás do třicátého patra. Je 

zamřížované, aby lidi kvůli ženskejm asi 

neskákali dolů. Varšava je placatá, jako 

ostatně skoro celé Polsko. Placka, kterou se 

klikatí Visla a její ramena. Jen podle štítů je 

v dálce k poznání historické město.  

Podobně jako Drážďany postavené na 

troskách po bombardování. Dali si záležet, 

aby byly stavby stejně. Aby použili 

historický materiál.  Pečlivě prohrabávali 

suť. Většinou cihly, cihly. Cihlová gotika. 

Barokní kostel vedle kostela gotického. 

Uvnitř výzdoba střídmá.  Jakoby 

protestantská? Ale najednou stěna, na ní 

růžence. Před nimi Josef s Ježíškem.  Když 

si chci tu kombinaci vyfotit, vyhodili mě. V 

kapli se stará paní modlí růženec a pak po 

kolenou leze k oltáři. Vzpomínám na otce 

Josefa ze Železnice, který takovouhle 

zbožnost nemá rád. 

Atmosféra starého města je podmíněna 

tichem. Pěší zóna. Kavárničky jaksi 

nevtíravé. Nádhera, proti Praze. Můžeš si dát 

u okýnka kafe, sedneš si na kamenný schod 

a koukáš. Po holkách i jinejch lidech. Když 

jde skupina polských děti, vpředu nese hoch 

polskou vlajku. Mává s ní, děti se smějou. 

Ale ukázněně pochodujou ve dvojicích.  

Pod stromem ve stínu utábořená cikánská 

rodina. Mají rozestavěné děti na malých 

stoličkách s harmonikou. Každé má před 

sebou krabičku na honorář. Není asi velký. 

Matka co chvilku vysype, vrátí je dělat 

kulturu. Cikáňata jsou malá, umí jen jeden 

akord.  Žebráky viděli jsme tři. Mají 

nastavený kelímek. Delší dobu se ani 

nepohnou. 

Nejen tady moc cizinců není. Na Barbakánu 

viděli jsme jednu českou rodinu.  Na kolách. 

Trochu v hádce.  

Mickiewicz, Chopin, Pilsudský, Na své 

slavné jsou Poláci náležitě hrdí. Právem. Na 

velkých fotkách je tu i památka na 

Smolensk.  

Geniální skladatel Chopin umřel ve 39 

v Paříži a tam je i pochován. Ale přál si mít 

kontakt se svou zemí. Proto vyjmuli jeho 

srdce, uložili prý do alkoholu a do vlasti 

odvezli. Je uloženo v pilíři kostela Svatého 

kříže. Tam čeká na rok 2064, kdy bude pilíř 

otevřen a srdce podrobeno zkoumání, aby se 

zjistila příčina skladatelovy smrti.  

Lazienky znamenají malé lázně. Park. 

Venkovské sídlo panovníka. Velké jezero 

přepažené mostem, na něm zámek. 

Představujeme si, jak velmož sedí 

s vysoukanými nohavicemi na kamenných 

schodech a máchá si nohy. Děti fotografují 

veverky. Ženské se dohadují na jménech 

kytek na záhonech. Však důležitější jsou 

barvy kytek na záhonech a jejich kombinace. 

Pohoda. Žádný okázalý přepych. Průvodka 

Iva má program zajímavě složený a 

prokombinovaný. Promyšlený. 

 

ČT  

Vila Pallas. Ty dvě l mají svůj význam. 

Buržoazní poklidný hotel se stylovou 

jídelnou z tmavého dřeva s parádními lustry, 

které svítí málo, protože jsou žárovkami 

vybaveny jen decentně. Alespoň nikdo 

nevidí, jak se švédský přežíráme. Servírka 

má intelektuální brýle, dlouhé nohy a ještě 

rozstřiženou černou sukni.  

I pokoj (do něj po tmavém schodišti bez 

výtahu) jaksi revokuje minulé časy.  Jedna 

peřina. Ale široká. Postele sražené. Kde jsou 

časy, kdy jsme nesražené postele sráželi. 

Každá cesta přináší vzpomínky. Na doby, 

kdy cesta znamenala test.  Chceš-li holku 

poznat, vezmi ji na cesty. 

Prší. Účastníci zájezdu kvákají a kvákají. 

Zvláště jeden pán. Pán, který ví všechno a 

dává to najevo. Ještě umí hlasitě zívat. To 

taky dává najevo. Pozorovat účastníky 
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zájezdu je poučné. Jsou to lidé zcestovalí, 

cestování znalí. Vědí kam kdy přijít, kde co 

levně koupit. Umí s kartami od pokojů. 

Do toho průvodka Iva čte o koncentračním 

táboře v Lodži, kolik lidí zahynulo. Viz 

kniha Chudí v Lodži.  Do toho prší a my 

posloucháme. Radujeme se dostatečně, 

v jakém klidném světě žijeme?     

A chčije a chčije, jak říkal pan Kemr ve 

známém tom filmu. Z autobusu dobře se 

kouká. Příjemně klouže. Nastal čas 

nemusení. Tak to má průvodka Iva zařízené, 

když zastavíme, přestane. 

Přístav jmenuje se Ruciane Nida, ale není to 

důležité. Jsme na Mazurských jezerech. 

Takový přístav, jako je na moři. Sportovní.  

Loď je bedna zvaná katamarán, ne moc 

estetická. Než se stačíme rozkoukat, 

přikázali sednout, protože jsme byli ve 

zdymadle a zároveň pod mostem. 

Dohadujeme se, jestli zdymadlo je kvůli 

mostu nad hlavou, aby nám most hlavu 

neurazil, nebo v každém jezeru je voda jinak 

vysoko. Asi o dva metry. Platí varianta 

druhá, ale nevím proč. Kapitán to vysvětluje, 

ale po polsky. Ještě jsme se polsky nenaučili. 

Jinými řečmi moc se nezatěžují. Akorát 

v hotelu domluvíš se německy, englicky.  

Jezera jsou různě propojená, na březích mají 

malé přístavy. U některých jakoby tábořiště. 

Pořád je na co koukat. Akorát někdy ne, 

protože neuvidět.  Jezera jsou veliká, 

převeliká. Mezi dvěma je úzký průliv 

označený bójkami, tak se jdeme podívat na 

kapitána, jak to zvládne. Má tam budíky, 

takové staromódní. Ale i malou televizku, 

která ukazuje hloubku. V jedné chvíli jen 2,8 

metrů pod námi. Zvládnul.  

V dálce Mikolajki, o kterých jsme viděli 

televizní film, jak ta holka zastavila vlak, 

protože byla zamilovaná. Mikolajki jsou 

přímo přístavní město. Stánků a hospůdek 

tolik, že až moc. Utekli jsme do kostela, tam 

byl klid a nepršelo. Byl zasvěcen Marii a 

byla tam loď, na ní stál papež Vojtyla (Jan 

Pavel.)  Venku vystupovala Marie ze skály 

jako v Lurdech. Nad oltářem bylo napsané 

CZYNCIE POKUTE ODMAWIAJCIE 

ROZANIEC. Překladač si s tím nevěděl 

rady. 

Když jsme přiběhli k autobusu, měl každý 

mokrou levou část těla, jak pršelo ze střech. 

Někteří i pravou. Někteří přiběhli pozdě, ale 

průvodka je nechala, protože je slušná. 

Na Marii si v Polsku potrpí. Ve Svaté Lipce 

jeden vězeň udělal její sošku a pověsili ji na 

lípu u cesty. Pak tam postavili kostel. 

Taková nádhera. Barokní. Tolik zlata a 

barev! Jeden z nejzdobnějších kostelů, který 

znám. Na klekátku u oltáře rodina a všichni 

se modlí. I malá holčička. Okolo kostel 

kvadratura, chce se tudy procházet a 

procházet a rozjímat. Kvůli tomu ji postavili. 

My musíme na večeři. Tak co je důležitější? 

Však ještě Vlčí doupě. Takový krásný les! 

Ale v něm bunkr vedle bunkru. Prý se tu 

Hitler zašíval 800 dní. Než se 

Štaufenberkovi nepovedl atentát zvaný 

Valkýra. A takové pěkné jméno. Po válce 

Poláci všech 24 bunkrů vyhodili do povětří a 

ty trosky nechali prorůst stromy a keři a 

komáry.  Zajímavá kombinace přírody, 

člověčích skutků a myšlenek.    

 

PA 

Bitva u Grunvaldu. 1410. Válčících stran 

tolik, kdo by se v tom vyznal. Vždyť se ani 

přesně neví, jestli tu Žižka opravdu válčil. A 

taky jestli až tu přišel o oko. Prý možná už v 

mládí. A sem přijel válčit s páskou. To, co 

my jsme se učili na jistotu už tak 

stoprocentně neplatí. Historie je jiná, než 

jaká byla za totality. 

Ale kdyby tu neválčil, kdyby žádná bitva 

nebyla, spousta lidí nevyráběla ty hračky – 

zbraně. Meče, ale i přilby. Koná se totiž 

výročí a rekonstrukce bitvy. Koně, vojenské 

kluby, stánkaři, skupiny vojáků nacvičující 

boj. Na koních i pěšky. Lidi si dají pivo, 

pozorují nácvik. Svítí sluníčko. Kdo se dnes 

dokáže vžít do situace vojáka, který se 

chystá na bitvu a nemusí vědět, zda zítra 

bude žít. Umíme si představit  válečné  

myšlení? 

Průvodkyně jmenuje všechny vojevůdce. 

Pak řekne, že den před bitvou nechal na 

místě v lese biskup postavit kapli.  

 

Odbočíme. Průvodka nás i v autobuse 

připravuje na to, co uvidíme, či 

dovysvětluje, co jsme viděli. Perfektně 
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připravená, skvěle zainteresovaná. Vypráví o 

Walesovi, o jeho Nobelově ceně, ale i o 

spolupráci s polskou StB. Čte nám o 

Kieleckém pogromu. Ať víme, co Poláci 

dovedou. Politika. Patří do zájezdu? Dík, že 

to není vlevo vidíme, vpravo vidíme. 

Střídá témata. Elblaský plavební kanál. S 

vodou je složitě. Ne, že by tekla do kopce. 

Ale z kopce teče tak, že je potřeba překonat 

spád. Zdymadlo nepomůže. A tak lodě 

najedou na koleje. Ty jsou nejdřív pod 

vodou, pak ale vedou přes kopec.  Jedna loď 

nahoru, druhá proti ní dolů. Protiváha. A tu 

nevyváženost obstará voda.  Energie získaná 

na principu mlýnského kola. 

Srovnáváme s lanovkou na Petřín. Tam taky 

jeden vagónek nahoru, druhý dolů. Na 

Nebozízku se potkají.  Tak kdo přišel dřív s 

geniálním nápadem? 

No a co, pravil kdosi. V Rusku sehnali partu 

Burlaků a ti táhli a táhli. Loď po Volze.  A u 

ohoto nemusel nikdo nic vymyslet.    

Malbork, sídlo německých rytířů je tak 

veliký cihlově gotický hrad, že tu museli 

bloudit i rytíři.  Nám prší ne tak moc a 

zavírají už v sedm. Výstava jantaru je 

postavena na světle, všelijakých lipách a 

okolo je tma.  Holky pulírujou skla ve 

vitrínách. Před čtyřiceti léty bylo prý trochu 

jinak. Ale podobně. Brouci zkamenělí v 

jantaru. Jako živí, chudáci krásný.  

Hned vedle ponurost, která k té gotice patři. 

Zvlášť, když na nádvoří zaprší. Stále na co 

hledět. Ale blíží se sedmá. 

Pokračování příště 

 

Kousky z deníku 

 
23 06 2018 6:59 Milá Zuzko. 

posílám Ti pár fotek ze Svátku hudby. 

Pozoroval jsem vaši svatou rodinu, jak tam 

sedíš s dětmi. Nenápadná, pěkná. Moc mě 

vždycky těší program, který připravíte. 

Vnášíte do Jičína zdánlivě nenápadnou, ale 

pečlivě propracovanou a promyšlenou 

kulturu. Dík. Taky jsem si všimnul, jak Tě 

Vojta vyzval, abys něco řekla a Ty ne. I 

tohle je postoj. Dík. 

 

28 06 2018 Stačí jeden Klášter 

a hromádka starých Lidovek, na člověka se 

to valí. U Vietnamců se ještě po šesté najde 

stůl, kam dosvítí sluníčko. Musím na pivo, 

abych si ho užil, dny se začaly zkracovat. 

Beru si ponožky, kašlu na to, že se 

k sandálům prej nehodějí. Nohy v teple se ke 

Klášteru hodějí. 

Jitka Vodňanská: Voda, která hoří. Mám 

pocit, že se trochu vytahuje. Svými milenci, 

hlavně Havlem. Musela to bejt trojka: pan 

Václav, paní Olga, Vodňanská. On něco 

napsal, pak to oběma četl. Pak šla Olga vařit 

a Jitka s Václavem na vejlet do Krkonoš. 

Tak se teď žije. Žilo. Takhle se dnes píše. 

Zdalipak ji tam má Žantovský, ve své knížce 

o Václavu Havlovi? Tak jo. 

Holka vedle u stolu tahá z talíře sejra, ona se 

toho talíře nechce pustit. Pěknej pohled. Na 

sejra i na holku. Dávají si s klukem naproti 

koštovat. 

Umřela paní učitelka Vejvodová. Další můj 

čtenář. Kantorka, o které se mluví nejen 

jménem, ale přidává se k tomu povolání. 

Měl bych sehnat Miloše a pořídit nekrolog. 

Tak alespoň vzpomínám. 

Ještě jeden autor – Miloš Doležal. Znám 

z Havlbrodu. Takovej kout, kde potkávám 

dost zajímavých lidí. Doležal si všímá, že o 

spoustě lidí, hrdinů, se moc nepíše. Zato o 

všelijakých zpěvačkách …  

 

29 06 2018 Výzo 

Vašek Ž vždycky říkával: „Jediný den, kdy 

závidím učitelům, je poslední červen.“ Žáci 

a studenti obsadili všechny zmrzlinové 

stolky. I pánové kupodivu v parádním, dívky 

ve slušivých šatech, žádné batohy, jen 

igelitové desky. Je tak důležité co je v nich? 

V Lidovkách psali, že životní uplatnění 

nezáleží na známkách ve škole. 

Na lávce ke Kauflandu houf baskeťáků a jim 

odpovídajících holek. (Baskeťák = 190 na 

výšku). Ozvalo se „Ahoj dědo“ a z dalších 

úst uctivé pozdravení, až se divím. Parta 

osmáků a deváťáků obojího pohlaví 

vypravila se podívat do školky, kterou 

absolvovali před osmi a devíti léty. Koho by 

tohle napadlo, jít se podívat do školky? „Ony 

nás nepoznaly,“ divili se žáci. Pak ale 

vyprávěli, jak když se představili, tak paní 

učitelky rády zavzpomínaly. I já 
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vzpomínám, jak Ka chodila s Maryškou 

zpívat do domova seniorů. Užitečné 

vzpomínání. 

 

03 07 2018 Přicházejí  

ukázat nám břicho. Sedne si, nastávající 

maminka, na lavici u stolu, hladí si břicho, 

vypráví o pohybech a svojí spavosti. Vypije 

čaj. Přizná dvanáct kilo. Za pár dní přijde 

podobně další. Už jen pár týdnů zbývá. 

Koukám na ně. Pronáším duchaplnosti. 

Radši měl bych mlčet. Vychutnat neznámé 

pocity nastávajícího praděda. 

Radovat se z daru, kterým je rodina i jeden z 

nás každý, každý jinak, obdarován. Potichu. 

Soukromě. I tyhle řeči tady ani bych neměl. 

Ale nedá mi, to srovnání. Vůbec si 

nevzpomínám, jak vypadala očekávání 

otcovství a dědovství. Zdali tak jsem 

prožíval, jako dnes. Spíš ne. Spíš ne? Dost 

sentimentu!  Já jen za těch pár tejdnů budu 

tlačit čtyřkolák. Ani nebudu říkat: „Neřvi 

vole.“ Budou to totiž hodné děti. 

 

04 07 2018 Kafečaj 

Odměňujeme se za kopání, zalejvání, rajčat 

vyvazování a na zaschlé maliny hudrování. 

Díváme, jak z malých kaktusů vyrostl 

vysoký květ. Včela proletář oblétává jeden 

každý, na něm práci vykoná a frčí dál. Dost 

se namaká. Trochu ji litujeme. Prý nemá 

dlouhý život, při tom výkonu. Ale nevíme, 

kolik dlouhý. Odpočinek zaslouží. Ale kdo 

pro ni kafečaj připraví? 

Pozorujeme, kterak vedle kompostové 

příhrady číslo dvě vyrostly červené kuličky, 

dost velké. Ale my ten rybíz tam nenasadili. 

Tak kdo, když zahrada zamčená? Vítr – 

semínka, ptáci semínka? Nebo jakási shora 

udělená odměna za naši jinou práci? No, 

budeme je jíst a nebudem se ptát. Že bychom 

si taky něco zasloužili? Panečku. 

Nechávám si ukázat, kterej je len. Len je 

krásnej jemnej modrej kvítek. Mám rád len 

kvůli skromnosti. Ze stonku je pazdeří. 

Podle pazdeří jsou osady Pazderny. Pazderna 

je i za Ostružnem. Polský říjen se jmenuje 

październik.  

 

08 07 2018 Občas 

si něco vymyslím a pak tím trpím. Že ten 

nápad byla blbost, že to nebudu umět udělat, 

že … Že bych měl radši uklidit sklep, nebo 

kopat na zahradě. Radši oboje. Byl bych 

užitečnější. Rodině, Lidstvu. Lidstvu tím, že 

ho nebudu obtěžovat svými nápady. 

Jde o to, instalovat na sídlišti v rámci JMP, 

v rámci akcí Jinčí čin výstavu obrazů. 

Obrazy mezi paneláky. U skupiny obrazů 

bude stát autor, pozorovat diváky. Buď jen 

pozorovat a vnímat jejich reakci, nebo se 

s nimi pouštět do řeči. Nebo nabídnout 

výklad. Asi by byla lepší ta mlčenlivější 

varianta. 

Problém je vybrat umělce a přesvědčit je 

k účasti. Méně známé umělce, 

neprofláknuté. Mladší radši. Nějaké typy 

mám. Různé malířské, nebo grafické žánry. 

Žádná složitá dramaturgie. Nic moc 

neprokomponovávat. Žádnej kurátor. 

Náhodný výběr. 

Další problém je způsob instalace. Nu, to 

moc estetickej a nápaditej nejsem. Ale třeba 

bych toho estetika našel. Žádnej extra 

kurátor. Žádnej extra výběr. 

Žádný projevy. 

Dívky z Jinčíhočinu poslaly náčrt programu 

a ten je dost nabitej. Třeba se to tam nevejde. 

Jo, ještě pozvat různé Ščigoly a Kužely a 

další. Ale jen jako diváky. Oni by tam 

chodili, dívali se. Nemluvili. Ale po 

skončení by je nějaký novinář vyzpovídal a 

byl by z toho článek. Ale tenhle krok by bejt 

nemusel. 

Teď trp, vole proChore, když máš nápady. 

Ale bacha, čas kvapí rychle. 

Nebo tohle nepořádat a zaměřit se na výrobu 

ptačích budek? 

Není šťastnější člověk Beznápadový? 

 

18 07 2018 Tu zkoušku 

jsem zase neudělal. Z matiky padla poslední 

možnost. Jediným vysvětlením je, že jsem 

postupně hloupnul a hloupnul, až zhloupnul. 

Co teď? Dostávám se mezi bezdomovce. 

Seznamují mě se svým životem. Kde budu 

spát? Jeden dobrák mi dává štůs papírů, ať 

se živím překlady. Nemůžu, neumím jazyky. 

Nemám tu počítač. 

Alespoň my, důchodcové bychme měli mít 

ve spaní nějaké úlevy a ne takhle blbé sny. 

https://cs.wiktionary.org/wiki/pa%C5%BAdziernik

