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Volby po jičínsku 
Načekali jsme se. My blázni, kteří místo 

abychom zryli zahrádku, sedíme u televize a 

internetu a sledujeme tu pomíjivou věc, která 

za čtyři roky nás bude zase a zase vytáčet. 

Patnáct okrsků bylo v Jičíně sečteno, ale ten 

šestnáctý ještě v osm večer pořád ne. 

Ale jsme se dočkali. Nejen tabulky, ale i 

jmen tam uvedených. Ti hoši, co spolu 

dosud mluvili, a myslím že úspěšně, dají 

dohromady partu, která by na radnici mohla 

fungovat. Byla tam poslední čtyři roky dobrá 

atmosféra. Tvůrčí. 

Za prosp. Jičín s TOP aSTAN 1 + Volba pro 

město 3 + Sdružení pro Jičín 3,  ANO 6 = 13 

= koalice. Tak zní možná rovnice, bereme-li 

v úvahu dosavadní spolupráci. Samozřejmě 

možné je všechno, zejména v politice. Ti 

druzí hoši, kteří kdysi patřili, nebo 

sympatizovali s ODS, rozdělili se do tří 

seskupení, aby pobrali nejvíc. Ale do 

jednadvacítky zbývá 8. Tolik matematika a 

logika. Smířit se s výsledkem bude pro 

někoho těžké. Známe se. 

Budeme sledovat tabulku. Jiří Liška byl na 

kandidátce ODS sedmý, dostal 1130 hlasů a 

postoupil. Lidi ho znají, znají i jeho 

dosavadní práci. Jede v tom od začátku, od 

Listopadu.  Naproti tomu z ČSSD nezvolen 

nikdo. Ani z Okamurovců. U socialistů je to 

překvapaní. Inu měli na kandidátce Josefa 

Dvořáka. Dostal 388 hlasů. Jarce 

Komárkové nestačilo ke zvolení ani 702. 

Možná si někteří rozpomněli na 

dvořákovskou aférku. Někdejší starosta 

Martin Puš (ODS) na kandidátce nebyl. Lidé 

by se možná rozpomněli na jeho někdejší 

odvolání. Teď je ředitelem společnosti  

 

Revitalizace KUKS. Tam se jeho odbornost 

jistě využívá.  

Čeká nás volba rady, rozdělení funkcí. 

Hlavně ale práce. My, co jsme svou 

periodickou povinnost splnili, pojďme na 

zahrádku. Nejen. Vévoda Albrecht Eusebius 

měl své životní krédo: Navzdory závisti. 

Pisatel těchto řádků vybral by si: Nekecat, 

makat. Jičín má k tomu podmínky, 

kupříkladu v kultuře, dosti dobré.  

Psáno 07 10 2018. 

 

Dějiny nás dohonily 
Bylo několik momentů, které chytly za 

srdce, když se v muzeu v Jičíně otvírala 

výstava historických osmiček. Píseň Kde 

domov můj. Veronika zpívala jako píseň, ne 

hymnu. A Monika u kláves decentně, aby 

písnička vynikla. Pak Ivan. V černém kvádru 

recitoval Viktora Dyka, znáte to – opustíš-li 

mne, zahyneš. 

Hany průvodní slovo o historických 

událostech přineslo jičínské konkrétnosti. 

Jinak se dějiny přijímají, když zaznějí známá 

jičínská jména. I proto návštěva velká. Přece 

jen ve všeobecné otrávenosti lidí nacházejí 

se chvíle, ve kterých se člověk pozastaví. 

Poslouchá, dívá se, zamyslí. To bylo jistě 

smyslem výstavy. 

Do chodby se vernisážové obecenstvo sotva 

vešlo. Vlevo strašily některé plakáty. Vedle 

Pravda zvítězí, Vypráskáme židy, 

zachráníme národ. Předkové nebrali si 

servítky při volbě slov.  

Kdo že z našich pradědečků nese transparent 

Suďte rychle a tvrdě? Nebo – Bojujte proti 

reakci doma i v zahraničí. My teď, v klidu, 

uvědomíme si smysl hesel. A naši předci? 

PROCHO   vydává prochor 

píše bohumír procházka     ROVINY 
zvěsti z Jičína a okolí  http://prochor.unas.cz  1. listopad  2018   č. 11  /  18 
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Máme je odsoudit? Dovedeme sami sebe 

dosadit na jejich místo? 

Masovost. Na obraze přes celou stěnu 

Jičíňák vedle Jičíňáka. Plné napěchované 

náměstí. Na malířsky mizerném obraze. Na 

tom nezáleželo. Demonstrovali všichni. A 

dnes? 

Figuriny. V uniformě Lidových milicí. Kolik 

z nás jsme to měli doma? U pána 

v klobouku, zakrývá si tvář, cedule 

s nápisem – To všechno jsem zatajil 

pracujícímu lidu. Pamatuju. Bohužel. Říkalo 

se jim keťasové. Do výlohy umístil pracující 

lid zboží, které obchodníci ukryli. Vždyť 

bylo jejich. Což obchodníci nepracovali? 

Znovu otázka – jak se chovali naši? Jak 

konal bych já? Dnešníma očima dovedu si to 

představit? Jako kluci jezdili jsme 

s Lidovými milicemi do Bradlecké Lhoty na 

střelnici a sbírali jsme tam hilzny (vystřelené 

nábojnice). Dějiny nás dohonily. 

Dívčí muzejní tým odevzdal dobrou práci. 

Dík. 

 

KineDok má výdrž 
Možná si někdo myslí, že osmašedesátého 

už bylo dost. Že už nebaví. KineDok měl ho 

na programu ve čtvrtek 4. října v Židovské 

škole. To setkání věru není zábava. Film 

Můj neznámý vojín trval hodinu a čtvrt. Na 

dokument dost dlouhé. Na zábavu vůbec. 

Přišlo lidí devatenáct. Někteří po promítání 

odešli. Zbylí natankovali a poseděli. 

Součástí židovské školy je bar, zásobený tím 

nejdůležitějším, včetně zakousnutí. 

Limonáda, myslím, že ze šalvěje měla 

zajímavou chuť.  

To je ono. Zážitek filmový je potřeba 

probrat. Říct si k tomu svoje a poslechnout si 

jak to vidí jiní. Ale hlavní je, jak každé 

takové promítání otvírá další a další témata. 

Vždyť jsme se dostali až k Ukrajincům 

v Jičíně a k jejich bohoslužbám v kostele 

Panny Marie de Salle u hřbitova. O tom ale 

později. 

Debata skončila v půl desáté a vůbec nešlo 

jen o vzpomínky na smutný rok. Otevřené 

souvislosti vedly k otázce, jak konají média 

v informování. Dostali jsme se k důležitosti 

orální historie. Padla otázka, zda a jak moc 

se o novodobou historii zajímají žáci a 

studenti. Co se dovídají ve škole. Zvát 

pamětníky? Umí oni dění podat správně 

didakticky? 

Osmnáctého října dojde na film Milda. 

Portrét vrcholného komunistického 

představitele. Pořadatelky Bára a Monika by 

rády pozvaly pravověrného komunistu. 

 

Slavnost stromů 
Jsou důležitější než mnohé jiné, ale se o tom 

moc nemluví. Stromy. Právě proto. 

Nemluvit, prožít. Konalo se v sobotu 

dvacátého v Lodžii. My, co jsme byli u toho 

a každý svým dílem chystal, moc jsme 

neviděli, jen zákazníky, asi spíš zákaznice a 

jejich děti. Byli jsme s Pavlem pod javorem 

a na javoru visely výrobky. Tisky linorytu, 

notýsky s deskami s linorytovým tiskem a 

krabičky s víčkem potištěným. Krabička 

byla náročná, ale pěkná. Každý si mohl 

vybrat, co udělá. 

Poprvé se v Lodžii tisklo na dřevo. Dřevo 

z rozebraných bedýnek na ovoce. Takže 

zadara. A v tom je půvab. Akorát že jsme 

museli ty bedýnky po Jičíně shánět a trochu 

vypadali jako. Nevím jak jako. Každému se 

nechce jezdit po městě na kole se štůsem 

bedýnek, které padají. 

Co se dělo v ostatních dílnách moc jsme 

neviděli, vlastně vůbec. Makali jsme do tmy, 

kdy se začínaly  v parku objevovat stromové 

víly. Akorát jsme si stačili všimnout 

krásných klobouků z listí na hlavách holek 

velkých i malých a panenek udělaných 

z makovic. Ty se hodně líbily Jirkovi. 

Najednou tma. Víly, v cestě jim příšery. 

Dívaly se děti s otevřenými ústy. I někteří 

dospělí. 

 
Petra Procházková  

v Lidovkách už není. Pěkná holka, * 1964. 

Odvážná. Rusko, Gruzie, Afganistán a další. 

Po sedmadvaceti letech redaktorování. 

Fejetony přestal psát i Martin C. Putna. 

Vystřídala ho Radka Kvačková. Ta ve svém 

prvním fejetonu uvedla, že Putnovi nejsou 

LN dost dobré. Aniž by to jakkoli doložila. 

Z LN odešli i někteří další. LN vydává 

Mafra. Majitelem této mediální společnosti 

je  Andrej Babiš. 
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Paní Radka, která dělá v Lidovkách hlavně 

školství končí svůj fejeton: Berte pro jistotu 

s rezervou i mně. Tak to chodí. Dopr. 

 

Varhany u Jakuba mají nové 

svěcení 
Varhany u jičínského Svatého Jakuba se 

začaly opravovat v roce 2004 a oprava stála 

okolo čtyř milionů. Na té částce podílelo se 

město Jičín, ministerstvo kultury, děkanství 

a samozřejmě drobní dárci. V neděli 14. 

října přijel královéhradecky biskup Jan 

Vokál, aby nástroji požehnal. Celý kostel 

zahalil se do dýmu kadidla a tóny organu 

doprovodil sbor slavným Alelujá. Úžasná 

chvíle. I tím, jak jeho eminence v kázání 

připomněl Markovo, že skutečným 

bohatstvím je moudrost. 

Slavnostní mše svatá byla sloužena v barvě 

zelené, barvě naděje. To potřebujeme. Takto 

propojuje se život církevní s občanským. 

Hudba je skvělým spojovníkem. Pan 

varhaník Václav Uhlíř se usmíval, paní 

sbormistryně Marie Stříbrná skvěle ovládala 

rukama i mimikou obličeje své těleso. Pěkný 

pohled z kůru dolů do presbyteria. Na to, jak 

otec biskup oblékal a svlékal mitru, jak 

liturgie předepisovala. Jak držel berlu, 

kterou odkládal do rukou malého ministranta 

v bílých rukavičkách. 

Hezké na mši svaté je, jak věřící po jejím 

skončení vyjdou před kostel a rokují. 

Tentokráte tím hezčí, že pan farář zve ke 

slavnostnímu pohoštění slovy: „Pojďte, je to 

zadarmo.“ 

Odpoledne pak vystřídali se při slavnostním 

koncertu další varhaníci, spolu se smíšeným 

pěveckým sborem Foerster. 

PS: Není od věci zalistovat na internetu. 

Mons. Jan Vokál má pestrý životopis a 

zajímavý. Kromě vzdělání potřebného 

k výkonu církevních funkcí je také doktorem 

práv a inženýrem elektrotechniky.   

 

Babí léto v Sedličkách.  
Jak se vlastně říká obyvatelům Sedliček? 

Sedličkáři? Sedlišťané? Ať se ozvou. Hlavně 

že nesedí. V neděli 7. listopadu si udělali 

v Lodžii Babí léto. Samozřejmě jídla a pití 

dostatek, každý něco přinesl, jak bývá mezi 

sousedy zvyk. Taky tam musela být soutěž – 

tak soutěž o nejlepší koláč. Pekly se na místě 

vlastnoručně. Kolik dobrot už se na těchhle 

lodžiových kamnech upeklo. A flašinety tu 

byly. Ony nejen pěkně hrají, ony i pěkně 

vypadají. 

Jistě, že přispěla Lodžie. Hádejte čím? Jirka 

když si nezareje, špatně se mu spí. A tak 

přinesl svůj kufr a v něm rydla, linoleum, 

tiskařskou barvu a další podrobnosti. Linoryt 

je zábava, hlavně ale kumšt. Jirka je nejen 

kastelán, ale linorytec svým založením. Co 

je ale hlavní, tímhle rycím uměním nakazuje 

další. Velké i malé. Když by třeba byla 

v nějaké rodině váda, pořiďte si krabičku 

rydel. Linoleum se sežene, akorát lis je 

trochu těžší. A jak se krásně společně 

zabavíte. 

Nakonec každý dostal skleničku jablkových 

povidel, a všechny vyhnala zima. Inu, babí 

léto není úplné léto. Ale Sedličkářům se 

vydařilo. 

 

Ztracené dřevo Pavla Macka 
Lodžiová kavárna je taky výstavní síň. Na 

dvě stěny nevejde se moc obrázků, ale to má 

svůj půvab. Od kafe nebo dortu lépe si jich 

užijeme. Pavel Macek putuje mezi Českem a 

Francouzskem a zabývá se Hybohledy. Kdo 

byl na minulé výstavě bratří Formanů a 

jejich přátel v jičínské galerii, tak je tam 

viděl. To jsou skříňky, koukáme do nich 

malým objektivem a je tam celý děj. Když 

točíme klikou, nebo šlapeme, dění se 

rozpohybuje. Nádhera. Tak to je jedno 

Pavlovo umění.  

Když se hybohled zastaví a zploští, na papír 

vytiskne, vznikne dřevoryt. Obrázky na které 

radost pohledět, nebo jimi listovat, když jsou 

ilustracemi v knížce. I tohle Pavel umí. 

Knížka, kterou připravil s Petrem Pazderou 

Paynem se jmenuje cirkus Hippolit. 

Proč nazývá své dřevoryty ztracené dřevo? 

„Používám stejnou matrici na několik 

soutisků a mezi každou novou barvou do ní 

vrývám nové detaily.“ Zkuste si to doma. To 

byl vtip. Musí to být šílená makačka a 

trpělivost. Ta technika. A ještě k tomu ten 

kumšt. Pavel má na obrázku příběh 

koncentrovaný. Protože každý obdélník má 

čtyři strany, má na každém obrázku čtyři 
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děje. I v tom je půvab, že jeden z nich je 

vzhůru nohama. A ty si to, diváku, prožívej 

po svém. 

 

Spolek výtvarníků opět sešlých. 
Když někde vystavuje Spolek 

podkrkonošských výtvarníků, můžeme 

počítat s tím, že zaplní sebevětší sál, protože 

jich je hodně. Na vernisáži v jičínském 

zámku ve čtvrtek 27. září byly obrazy a 

plastiky od 34 autorů. Je jasné, že tam bude 

Břeťa Kužel nejen se svými pestrými 

obrazy, ale i vtipným slovem. Bude skvělá 

atmosféra a divácky nabito. Zahraje i dobrá 

muzika. Ve čtvrtek byl to Václav Novák 

v roli Armstronga a dvojice Koloseum. 

Blízko vchodu poněkud zasmušilé obrazy 

Evy Šinkmanové. Jakoby tato neúnavná 

organizátorka spolku tušila, že už jí nebude 

dáno pohybovat se mezi obrazy, zdravit se s 

kolegy a přáteli, leda na velkou dálku, o 

které nikdo nic neví. Pardon, musím se 

opravit. Je tu jeden z té dálky. Relief Anděla 

Elišky Jílkové. 

Od Podkrkonoší přes Paku, Český Ráj až po 

Prahu. Tam všude bydlí výtvarníci, kteří se 

tak rádi potkávají. Skrze obrazy, dřevěné 

plastiky, reliéfy, ale i objekty. Nepřeberné 

náměty. Akty, portréty, ale i krajiny, krajiny 

zadumané, někdo řekl by zamlžené. Patří to 

k našemu kraji, asi i k lidem v něm.  

Vedle toho něco provokace, kterou umí 

Kateřina. Svými pestrými plátny. Humor 

Břeťův, či krajiny vzdálené, v kterých si 

autoři tiše malují, nepotřebují společnost.  

Ale se jí nebrání. Každoroční plenéry jsou 

společenskou záležitosti, kde je malování 

doplněno slovesnou tvorbou, tedy divadlem, 

tedy kulturou jiného rázu. Tohle umí Břeťa. 

Jeho příběhy jsou poutavé, poučné. Snad se 

neurazí, napíšeme – li, že co neví, to si 

vymyslí. Tak věrohodně, že to skoro je 

pravda. Možná opravdu.  

Ono propojování malby, sochání, či dalších 

technik, k Podkrkonošským patří. Od oleje, 

po akryl. Je úžasné každý rok hledat si své 

autory, rozpomínat se na spojení s díly 

loňskými, ale i staršími a starými. Pozorovat 

vývoj, u někoho, či některých. 

Až do osmého listopadu bude výstava 

v galerii Regionálního muzea a galerie 

v Jičínském zámku otevřena. 

 

Vyprávěči – zase víc dívek. 
Na patnácté setkání vypravěčů přišlo a 

přijelo ve čtvrtek 4. října celkem do 

Knihovny Václava Čtvrtka 32 účastníků. 

Z oblasti od Jičína přes Turnov až po 

Semily. Žákyň a žáků. Neboť jen 9 z toho 

byli kluci. Že dívky mají ke knížkám blíž je 

dávno známé.  

Asi proto, že více bylo těch mladších, 

vyprávěli účastníci hlavně texty zavedených 

autorů, méně bylo těch, kdo si své vyprávění 

sami napsali. Tedy těch, kteří směřují 

k vlastní tvorbě, víc prozaické než básnické. 

Všichni vyprávěli své texty zpaměti, to už je 

samozřejmé. Zejména u malých dětí jest to 

obdivuhodné. Inu lidé z knižního světa už 

takoví jsou. Slovo mluvené, či čtené je pro 

ně důležité. Mnoho mu obětují. Ale obětovat 

nemusí, je to pro ně radost. 

Bylo zajímavé sledovat výběr textů, neboť 

on charakterizuje člověka, který onen text 

vypráví. Čapek, Suchý, ano, samozřejmě 

Čtvrtek. Autorky dívčího čtení, jako Ivona 

Březinová a další. Z vlastních textů zněly 

náměty od vyprávění banálních příběhů ze 

života, až po vlastní verze Krakonoše. 

Neměla porota věru lehkou práci. Pokusit se 

roztřídit soutěžící a oznámkovat první cenou 

až čestným uznáním? Nebo těm kvalitnějším 

jen přidělit diplom a zbývajícím list za 

účast? Jsme v době, kdy ve škole se od 

známkování v některých případech upouští. 

Porota nakonec volila první způsob. Ne 

proto, aby si ušetřila nelehkou kvalifikační 

práci. O známku tady totiž nejde. 

     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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Druhý její problém byl v tom, jak hodnotit 

vlastní texty. Zavést pro ně zvláštní 

kategorii? Těžké rozhodování. Sám si své 

vyprávění vymyslet, to je přece další složka 

tvorby. Ale vždyť nám jde o radost z díla. 

Takže tohle není důležité. 

Je pěkné, že si spolu i vzájemně povídáme. 

Žáci, učitelé, pořadatelé. A tady se objevil 

návrh, chodit místo školy rovnou do 

knihovny. Vyvolal bouřlivý souhlas. Je to 

vtip? Proč? Vždyť jičínská knihovna je 

opravdu dobrá. 

 

Jak se učí dramatická výchova 
Kdo se přišel v úterý 25. září podívat do 

jičínského K- klubu na závěrečné gala 

Semináře dramatické výchovy ve škole, říkal 

si, že ta dramatická výchova je docela 

legrace. Ale což práce nemůže být v duchu 

zábavy? A při tom vytvoří se mnoho 

užitečného? V tom je ten vtip. Při díle se 

poznat, zasmát se sobě i druhým, lecos se 

naučit, lecos pochopit skrze divadlo. Škola 

nemá být jen o biflování. Je mnoho způsobů, 

jak lze jinak. Dramatická výchova je jeden 

z nich. A nejde jen o kroužky. 

Už třiadvacátým rokem scházejí se v Káčku 

učitelé a studenti na tvůrčí dílně. Na padesát 

žáků bylo letos rozděleno do tří seminárních 

tříd.  

I když z úst lektorů ozývala se silná slova, 

jako strukturované drama, čtenářská 

gramotnost, loutka jako nástroj výchovy, 

často zněl smích z hlediště i jeviště.  

Jednoduchost. To bylo klíčové slovo, byť ne 

vyslovované, ale konané. Minimum rekvizit, 

loutky vlastnoruční, scéna z černých desek, 

židlí. Herci míchají se s loutkami. Ale jedni 

nemohou být bez druhých. 

Slovo. Ohebné a ohýbané. Na scéně zní 

Žáček, Fišerová, Frynta, Kratochvíl. Verš 

spojuje se s pohybem. 

Z Nizozemí přijel divadelní pedagog. Má 

kostkované sako, kostkované úzké kalhoty, 

výrazného motýla, krásně rozcuchané vlasy. 

Jmenuje se nizozemsky. Tom Willems.  

Nehraje na jevišti, ale v prostoru, který si 

vybere, či mu vyberou. Kde hraje, tam učí. 

V Jičíně byl to Porotní sál v zámku. 

Neumí česky. Měl tlumočníka, ale moc ho 

nepoužíval. Z počátku divadlo bez slov. Ale 

ne bez zvuku. Rytmus udávaly kroky, nebo 

nádobí na stůl kladené. K tomu pouštěl 

muziku z českých odrhovaček. K tomu 

kamenný výraz jeho tváře, která se nazývá 

ostře řezaná.  

Tom se nesmál. Ani herci – žáci. Neměli to 

ve scénáři. Zato diváci ano. Když kupříkladu 

tři herečky zmizely v krbu, jen jejich nohy 

hrály balet. Atd. 

Za rok bude dílna zase. Bude věnována 

výuce tvůrčího psaní. 

 

Vymezujme se, jinak nejsme 
Paní redaktorka Radka Kvačková vymezila 

se před týdnem v Lidovkách proti panu 

profesorovi Martinovi. C. Putnovi. Dnes 

odnesl to Michail Viewegh. Protože, jak nám 

vysvětlila, „kdo se občas proti někomu 

nevymezí, jako by nebyl“.  

Ona je teď fejetonistkou Posledního slova a 

pan profesor „není“. Škoda, že nám ona, 

která ho nahradila, nevysvětlila, proč dobrý 

fejetonista odešel. Nebo to někdo čtenářům 

pověděl? 

Nebo to paní redaktorka, která se tak ráda 

schovává za druhého (tady za přítelkyně), 

taky ještě neví?  

Ale její článek je o osahávání. Nevím, jestli 

ví, nebo neví, že osahávání je záležitost 

věku. Jakož i celý ten problém. 

Inu, řešení je tady. Viewegh, protože je 

odporné prase, by se měl omluvit. Tak radí 

přítelkyně paní redaktorky. Ona však ještě 

netuší, jak to řešit.  

 

Čtení 
A. Palán, J. Šibík Raději zešílet v divočině 

Ahoj Romane! Moc Ti děkuju za tip na 

knížku. Je pro mne vzácná tím, že mnoho 

z autorů znám, Tvojí zásluhou. Zdali 

vzpomínáš na autorské čtení u Vás ve 

Vimperku? Jak jsi nás potom vzal na 

Najmanku, ten kouzelnej baráček na 

šumavské samotě. Zatopili jsme (Vím, 

zlomil jsem topůrko, ještě ho dlužím.) A vy 

jste s Pošťákem vypravovali. Vaše věty 

začínaly: „Když jsem byl podruhé na 

Detoxu… Když jsem byl tenkrát 
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v kriminále… .  Hanka se krčila u kamen, 

my chodili přikládat a postupně usínali.  

Ráno jsme si střídavě nalejvali vodu do 

dlaní, abychom se probrali. Protože voda je 

tem vzácná, musí se pro ní chodit daleko. Na 

stromě visela cédéčka. Ale nebyla to 

cédéčka, nýbrž pavučiny a na nich usazená 

mlha. Vzali jsem  láhve a tys nás vedl do 

Vimperka. Celou cestu jsi povídal a povídal. 

O Šumavě, o tom jak jste měli autorské čtení 

v blázincích. Měl jsi přesně promyšlené, kde 

otevřeme další láhev, myslím byly tři, 

poslední na louce s výhledem už na 

Vimperk. Když jsme to čtení na zámku 

přečetli, vzal jsi nás do hospody a tam bylo 

jam-sesion. Pak jsi nás ubytoval v hotelu 

s hvězdičkami a Pošťák měl radost, protože 

je bezdom a ve hvězdičkách byla i koupelna. 

To jsem netušil že pan Palán napíše knížku a 

Ty tam budeš mít prvních 78 stránek. Ty 

černobílé fotky znám, posílal jsi mi je. Jsou 

z camera obscury (dírkové kamery) a tys je 

nafotil u Losenice. Nebudu psát o tom 

zázraku,  jak se papundeklovou krabicí bez 

optiky, jen s propíšenou dírkou nafotí krásné 

fotky. 

Hned druhá na řadě v té knížce o 

šumavských samotářích je Martina, co bydlí 

v maringotce a pěstuje osly. Na tom jam-

sessionu jsem si s ní zahrál. Ona na bubínek, 

já na harmoniku. V té hospodě jsem se 

dozvěděl, že jsou maringotky zateplené a 

nezateplené. V té druhé, když se ráno 

probudí, tak na mléku je škraloup, ale to není 

mléčný škraloup, ale ledový. A ona to říká 

spíš jako vtip, ne stížnost. Pravdivý vtip. 

Následuje dalších šest samotářů, vlastně 

sedm, protože tam jsou dvojčata. Kdybych 

měl porovnávat kapitoly jednotlivých 

samotářů, tak mi trochu vadilo, jak se ti 

chlapi vytahujou. Chlapi se vždycky 

vytahujou. Pan Palán to slovy věrně zachytil. 

Ty seš tam nejvěcnější, nejopravdovější. Ty 

seš českej básník.  

Aleše Palána znám z Havlíčkova Brodu 

veletržního. Upíjel pivo a vyprávěl, jak to 

bude s Babišem. Stalo se tak. Znám ho 

z románu Ratajský les a z rozhovoru 

s Reynkovými. Tyhle knížky se 

nezapomínají. 

Pana fotografa Šibíka znám taky. Zaplnil 

jičínskou galerii, je tomu pár roků. Fotky 

z různých drsných míst se mi občas vybaví. 

Přiznal, že dobarvuje na počítači. Přiznávám, 

že tak je motiv drastičtější. Tady, v knížce o 

samotářích má něco černobíle, protože by to 

barevně nebylo ono. Ale jen něco. 

Je to dobře, že tam máte i dvě holky. Ta 

fotka, jak tam Dáša sedí ve vaně, vedle je 

žlutá osuška, je skvělá. 

 

Kousky z deníku 
01 10 2018 9:13 Roznáším (potkávání) 

- Student. V ruce nástroj, v druhé knihu. 

Možná to střídá. Nástroj je klárinet, kniha je 

o umění. Má cizí název. Student má dlouhý 

kabátec a záhýbá v něm okolo Šuků. Možná 

k nim, možná do Lip a jimi do Lodžie. Tam 

bývá viděn u klavíru. Nemá noty, říká, že je 

zapomněl. Ale možná taky, že je stejně 

neumí číst. Ale umí hrát bez nich. Asi líp 

než s nimi, kdyby je uměl číst. Ta velká 

kniha připomíná mi Hrabalovu povídku, jak 

jeden seděl, pil pivo, četl. Když dopil, dali 

mu další. Ani si nevšimnul. Není to nádhera? 

- V jiné hospodě. Starší pán. Kdysi účastnil 

se různých politických akcí. Tam vystupoval 

nekonformně, pořadatelům to vadilo. Teď se 

spíš zdržuje v hospodách. Tam proslul 

výrokem, který ale není jeho originální, ale 

je pravdivý. „Teď chlastám první ligu.“ 

Vzděláním a praxí je elektrický inženýr. 

Občas sedává v týmu těch, kteří mu jeho 

slova baštějí. Když jsem ho naposledy 

potkal, řekl jsem mu – piš memoáry, vole. 

Už nevím, co mi odpověděl. 

 
07 10 2018 Kostel Panny Marie de Salle  

je v provozu. To je ten u hřbitova. V neděli 

mívá tam bohoslužby Pravoslavná církev. 

Farář zatím dojíždí. Navštěvují jej zejména 

Ukrajinci tu v Jičíně usazení. 

Kostel je stále majetkem katolické farnosti, 

pravoslavná církev je v nájmu. Ten  částečně 

probíhá tím, že pravoslavní tam provádějí 

některé menší stavební údržbové práce. 

Kostel je vybílený. Stále je zasvěcen Panně 

Marii. Zajímavé porovnat obě liturgie.  

Ekumena se tu nikterak neprojevuje. 

09 10 2018 7:52 Šťastné ráno = nápad. 
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Až se divím. Až si závidím, až si vyčítám, že 

si nezasloužím. Nápad. Nápady. 

Když jsme seděli v neděli v Lodžii a 

vymýšleli program na Slavnost stromů, 

nevypadalo to moc nadějně. Jaké dílny, 

abychme se moc neopakovali, jak je 

propojit, aby děti, a rodinné týmy nejen něco 

udělali, ale byl to příběh. A ještě do toho ty 

stromy, když to bude odpoledne o stromech.  

To je metoda lodžiové práce, možná 

lodžiová specialita. Sejde se nás málo, 

protože Lodžie team je rozjetej po světě. Na 

Islandu, v dalších cizinách. Pak Jirka řekne, 

že by se linoryty mohly tisknout na dřevo, 

nejen na papír. Někdo vymyslí, že by se 

linorytem mohly ilustrovat vyrobené dřevěné 

krabičky, nebo notýsky s dřevěnými dekami. 

Začneme fantazírovat. To je taková zvláštní 

metoda lodžiové práce. Někdy se u toho 

smějeme, někdo propadá beznaději, že to 

nevymyslíme, třeba já.  

Jedním z témat nastalo, že by děti 

postupovaly pomocí deskových her. Ale ty 

by byly z přírodních, stromových materiálů. 

Třeba figurky v dámě. Ale z čeho a jak 

udělat tu desku, když Jirka nemá rád karton 

z krabic? Atd. 

Jel jsem domů, byla tma, trochu foukalo. Ale 

lípy, jak to napsat, aby to nebyla fráze? Tak 

to nenapíšu, že mají takovou podivnou moc. 

A dneska ráno mi došlo. Co kdyby se 

figurky v Dámě udělaly z ovoce? Hrály by 

jablka proti hruškám. A vítěz by nakonec 

mohl tu Dámu sníst. To jsem zvědavej, co 

tomu Jirka řekne. 

Jasně, všechno bude jinak. Dáma počká na 

zarok.  

 

14 10 2018 Lípy 

si prý vévoda nechal zasadit, aby to bylo 

pěkné, až ho povezou k uložený do krypty 

kartuziánského kostela. Vezli. Tam i zpátky. 

Když se klášter přeměnil na věznici. Kolik 

že procesí rozličných procházelo tudy od 

těch časů. Pěších, koňských, ale i tankových, 

v roce 68. Dnes procesí tolik ne, ale běžců i 

běžkařů, kočárkářů, bruslařů. Ve dne v noci. 

Dneska v osm večer jeden proChor na kole 

Author z jedné lodžiové schůze. Ta už 

zapomenuta, pro Slavnost stromů vše 

usneseno, několik mouder vysloveno. Za rok 

bude tahle podzimní slavnost ve znamení 

deskových her z přírodních materiálů. To 

máme promyšlené. Neboť inspirace nechodí 

v řadě, jak bychme si přáli. Pravil šéf. Máme 

víc promyšlený zarok, než letos. Slovo 

„zarok“ je krásné slovo. Akorát se toho 

zaroku dožít. 

Letos je teď a je měsíc. Úžasnej, pečlivě  

ostře vykrojenej srpek. Jedu, prosvítá v levé 

řadě lip. Je pořád stejně daleko, tuším někde 

nad Prahou. Kdybych byl ve Praze teď, byl 

by on nad Budějovicemi. To je, co? 

Jízda Lipami opět terapeutická. 

 

15 10 2018 Otevřený Anděl 

Dost to trvalo, ale se povedlo. Žádná 

staročeská hospoda, ale ani módní luxus. 

Kozel z tanku za 31, jídlo rozhodně níž, než 

Dělová koule, spíš blíž k Veselce. Chuťově 

zatím nevyzkoušeno. Obsluha (Jak je 

správně? Šenkýřky? Barmanky? Servírky?) 

má pěkné staročeské blůzky. Docela kmitají. 

Dole spíš jídelna, nahoře pivo. Záchod 

blízko. Úžasně zachován výhled na náměstí, 

na Valdickou bránu. Když si dobře opřu 

kolo, vidím si na něj od Kozla. Ale jsem i 

viděl kolo v chodbě. 

Zajímavost? Akustické nedořešení. I když 

žádný opilecký křik, není to tichá hospůdka. 

Vida, co dovede odraz zvuku. Ale si toho 

neprofesionál asi moc nevšimne. 

 
21 10 2018 

Dočítám se, že Alois Rašín, to je ten co mu 

odstávaly uši,  byl v roce v roce 16 odsouzen 

k smrti. Zachránilo ho, že František Josef 

umřel dřív, než stačil podepsat rozsudek. 

Karel první Rašína omilostnil, ale ten  odmítl 

opustit vězení a tak ho museli násilně 

vyhodit. 

Dovede se dnes někdo něco takového 

představit? Jenomže tenkrát ještě existoval 

pojem, jakým je charakter. 

 

Z cest   

Martinská poetická jeseň 

 

Jest slovenčina krásná řeč, což vidno i na 

názvu setkání literárních klubů. Jeseň je 

podzim. Setkání, které pořádá martinský 
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literární klub Duria za finanční podpory 

Fondu na podporu umění a Matice slovenské 

je v pořadí už patnácté. Jičínští autoři jezdí 

každý rok a přidávají se k dalším českým 

básníkům, jakož i Lucyně, která má rok od 

roku delší cop a píše svou poezii v polštině, 

protože bydlí v Českém Těšíně. 

Martin je někdejší Turčianský Svatý Martin. 

Dělaly se tam tanky, ale Havel to zakázal. 

Tak se říkalo po Listopadu, ale dnes už na to 

nikdo nevzpomene. Teď se tam pije známé 

pivo Martiner, v levné hospodě za 1,1 euro. 

V relaci pivní drží se ceny jako u nás, ale 

knížky jsou na Slovensku dražší. Slováci 

nepotřebují z češtiny do slovenčiny 

překládat, my ano. Soudím, že často 

zbytečně. Nic to nemění na tom, že se rádi 

vidíme a stále máme si co říci. A nevadí, že 

máme na některé dění trochu jiný názor. 

Každý z účastníků setkání poslal kousek ze 

své tvorby a místní ji na úvod přečetli. 

K tomu zpívala skupina Ostropestřec a hrál 

akordeon. Ostropestřec je bylina. Prý na 

játra.  

Večer, po přesunu do Turan, předvedli 

někteří svá díla. Podobně jako u nás, 

vydávají si i na Slovensku většinou autoři 

své knížky sami. Eva Očkayová  troufla si  

veršované pohádky vydat nákladem 300 

kusů. Dílo má  55 stran, tiskárna dodala 

jeden výtisk za 3 eura. 

Poněkud jiný způsob prezentace předvedl 

místní básník Jiří Kalivoda. Jednotlivé básně 

vydal na panelech, ze kterých na větším stole 

sestavil knihu, jemně ilustrovanou. Dílo, 

které nazval Poetické koláže, vytvořil na 

vlastnoručně vyrobeném papíru. Skvělý 

nápad. I tím, jak je přenosný a sestavitelný.  

Jičíňáci přivezli Šrámka. Ilona Pluhařová 

citovala úryvky z jeho života, Václav Franc 

je prokládal básněmi z knihy Splav. Bojoval 

a básnil, sobotecký občan. 

Z Jičína přivezli jsme též informaci, jak je 

možné vydávat si své noviny. Prochoroviny 

mají papírový náklad 240 kusů, internetem 

jdou i do Austrálie, Ruska, Francie. 

Vycházejí už 20 let.  

Je milé sledovat, jak si každý na svém díle 

zakládá, jak své vystoupení prožívá. 

Hlavní pořadatelka, Táňa Sivová, přečetla 

pozdrav slovenského básníka Ilji Čičváka 

z Kanady. Až tak daleko žijí přátelé 

Martinské poetické jeseně. 

Básníci nevydrží bez básnění. Stále nosí s 

sebou knížky, bývají menší, k básním se to 

hodí. Listují, předčítají druhým, když ti 

neposlouchají, čtou sobě. Zajímají je hlavně 

jejich básně. Radují se z nich a si je užívají. 

Tak konali moji spolubydlící. Z jedné strany 

básníci, z druhé úplněk. Minula půlnoc, 

nedalo se spát. Netroufnul jsem si do toho 

zasáhnout. Kolegovi je pětaosmdesát. Síla 

slova je silná a náročná. 

Není to jen výsada starých pánů. Dvěma 

dívkám z Brna stačily k tomu dva Martinery. 

Pan muzejní ředitel v Turanoch vypráví, že 

město (4 400 obyvatel) občas spláchla voda, 

občas vyhořelo. Tak začal shromažďovat. 

Své muzeum nazval shromaždištěm věcí. 

Nádhera. Zejména pro pamětníky. 

Dějiny lyžování. I s nástroji na výrobu. Byly 

to jiné časy, když se v roce 72 jelo na 

Štrbském plese mistrovství světa 

v klasickém lyžování. Foťáky. Magnetofony, 

rádia. Kdo ví, co je magické oko?  

Nádoba na pálenku, kterou si gazdina mohla 

zamykat. Kam asi schovávala klíč? Kdo 

vlastnil koně, byl větší pán. Ale největší, kdo 

měl mlátičku. Hospodáři z okolí na něm byli 

závislí. 

Lodní truhly ze třicátých let, kdy se Slováci 

stěhovali do Ameriky. Krásně kované, v nich 

veškerý majetek. 

Pan ředitel, povoláním právník, ochránce 

chudých, vypráví. I o tom, když on není 

profesionál, tak že nechal muzejní vědu 

vystudovat dceru. Teď ve velkém městě 

v muzeu bere plat jako uklízečka. 

Chce se poslouchat. Paní vedoucí Táňa žene 

nás dál. 

Seminář k roku slovenské státnosti. Pan 

Peter Cabadaj zajímavě. Masaryk, Beneš, 

Štefánik. Taky Vavro Šrobár. V letech 08 až 

13 porady vzdělanců Čech, Moravy, 

Slovenska. Ale největší vlna byla v Americe. 

Tam až 300 000 Slováků. Dvacet 

slovenských tiskáren. TGM přirozená 

autorita. Taktika? Aby to bylo ekumenické. 

Aby to nebyla rozbuška. 

Najednou – Masarykovy výroky v cizině 

nebyly promyšlené. A jsme v sobě. Tedy 

trochu. Nelze soudit dnešníma očima. Bylo u 
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nás 28 procent Němců. Vliv Ruska. Bylo by 

na dlouhou debatu. Při citaci je třeba uvést i 

prameny. 

Po obědě procházka Turanami. Bohužel, 

žádné rázovité chaloupky. Na sever Malá 

Fatra, na jih Velká. Kopce kryly mraky, ty se 

přeskupují. Fotit se nedá, všude dráty.  

Takže kostely. Katolíci a evangelíci 

vyváženi. Zdá se, že ekumena ne tak 

pokročilá, jako u nás. Evangelický pan farář, 

pěkný chlap v bíle košili pustil se do 

rozboru. Ale není čas. On bude sloužit 

svatbu, my máme další program. Škoda. 

Slyšíme termín Toleranční kostely (1781 – 

Josef 2.). Ale perzekuce. Evangelíci směli 

stavět jen na mokřinách, nesměl být vchod 

do kostela z hlavní ulice. Na mši svatou 

museli až 50 km od domova. 

A dnes? Když si dovolil v kostele koncert 

Lucie Bílé, a hned byly telefonáty 

z biskupství. 

Nolčovská kosa. Na zemi v sále jsou 

rozprostřeny tři bílé plachty. Na první jsou 

kosy. Velké i malé. A nástroje potřebné. Na 

dalších nástroje hudební od krátkých  píšťal 

až po dvoumetrové.  Jak souvisí s kosou? 

Dva páni v místních krojích, už staršího 

věku, ale silného zanícení to vysvětlí.  

Oni totiž byli u toho, když se v roce 2008 

začaly kosit, česky sekat, louky v Nolčově. 

Tenkrát 21 sekáčů vypravilo se do hor, až 10 

km od vesnice a s rozbřeskem začali. V osm 

pak dorazily manželky a slečny 

s občerstvením. Tak začala Nolčovská kosa. 

Loni bylo sekáčů 74. Žádné hlučné stroje. 

Člověčí šikovnost a dobré kosy. Udělali 

pokus. Nakupili trávu zdola a hned vedle 

trávu z horských luk. Hnali okolo ovce. Ty si 

trávy nasekané z Nolčova nevšimly a pustily 

se do trávy z kopců. Mají na Slovensku 

moudré a citlivé ovce. 

Pánové rádi vysvětlí, ukážou i, jak se 

naklepává kosa. V zápětí povědí, že téměř 

z každého druhu dřeva dá se udělat 

libozvučný nástroj. Opět zručnost, 

vynalézavost. Vymezený čas končí, ale 

šikovní páni se svým zaníceným výkladem 

dokazují, co všechno užitečného a krásného 

se na loukách dá pořídit. 

Loni představil Marek Repčík svůj román 

Adam. Letos křtil pokračování. Jmenuje se 

Neviditelný zdroj. Má 585 stran. Náklad 

1000 kusů. Už prodal 26 kusů. Prohlásil, že 

už splnil plán na 2 600 procent. S humorem 

líčí, jak na něho zatím neprodané knížky 

v bytě spadly. I tak lze vydávat.  

Je to gay román. O hledání filozofie, jak 

přijít ke štěstí. Křest spočíval v tom, že do 

knihy otiskl pečeť podivného znaku. Hlavně 

ale v radosti nad dílem. Ve výkladu o tom, 

co pro autora znamená psaní. Marek je živ 

ze svého programování. Literární tvorba je 

posláním. Na penězích mu nezáleží. 

Přišlo další kolo autorského čtení. Básníci 

otevřeli své malé knížečky. Však někteří 

uhlazovali své rozmačkané papírky, či 

listovali v sešitku, který nosí stále s sebou.  

Pokud knihu vydají, tak dosti často svým 

vlastním nákladem a pak ji rozdávají 

přátelům. Takovou knížečku udělá tiskárna 

bratru za 3 eura. 

Nejčastěji znělo v přečteném slovo Láska. 

Od autorů všech věkových kategorií. Někdy 

s ironickým podtextem. Byly tu pohádky, 

zhudebněné verše s kytarou podané. Ale i o 

podzimu v Antarktidě.  

Tréma. Ano. I když čte dospělý člověk až 

stařeckého věku, je zřejmé, jak mu na díle 

záleží. Jak své čtení, které není první, 

prožívá. 

Dobrá večeře, úžasné zákusky a zase o těch 

knížkách.  

Přátelé z Liptovského Mikuláše, Rázusovci, 

o tom, jak se v sídle spisovatelů objevil 

striptýzový bar. Hlavně zase o vydávání. 

Distribuce je nejvíce kritická složka. Až 60 

procent z ceny knihy. Debata zvrhla se 

k ekonomice a k taktice vydávání. „S 

vydavatelem třeba rokovat.“ Knížka o 

Tatrách vydá se nejlépe pod názvem Tatry 

na talíři. Bum. Dvě krajnosti. Čirý 

entuziasmus Marka Repčíka, nebo tvrdý 

byznys pod heslem – kde není recept na 

jídlo, knížka se neprodá. Vyber si, autore. 

Máme svobodu. 

Na kytaru došlo jen málo. Básníci se 

potřebují vypovídat. Přijelo jich celkem 46 

z dvanácti klubů ze Slovenska, Čech, 

Moravy, Polska. Nejstaršímu autorovi je 85, 

nejmladší spisovatelce 25.  
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Listopad 2018 
3.11.    19,00 JAKUB KAZDA – 10 LET KAPELY 

   Koncert, Valdštejnovo nám. 99 

5. – 9.11.    TÝDEN VĚDY A TECHNIKY - programy pro školy  

   Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

5.11.       9,00 NAROZEN 28. ŘÍJNA 

   Divadelní představení pro školy, Valdštejnovo nám. 99 

9.11. 14-17,00 SVATOMARTINSKÁ DÍLNA 

   Tradiční pečení rohlíčků s originální náplní, Valdštejnovo nám. 

99 

9.11.   18,00 PYRAMIDY V EVROPĚ 

   Přednáška Jiřího Voňky, Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

9.11.   19,00 NAROZEN 28. ŘÍJNA 

   Repríza divadelního představení pro veřejnost, Valdštejnovo 

nám. 99 

10.11.     VÝLET „S BATOHEM“ – turistický výlet 

12. – 16.11.  TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  otevřené hodiny pro 

dospělé  

16.11.   13,30 III. TURNAJ „O POHÁR K-KLUBU“ VE STOLNÍM 

TENISE 

   herna ST ve Sport. areálu 

16.11.   17,00 BRNKAČKA 

   Výroční koncert na oslavu vzniku kapely, Valdštejnovo nám. 99 

20.11.   18,00 HVĚZDOKUPY VE VESMÍRU 

   Odborná astronomická přednáška od Prof. RNDr. Jana 

Palouše, DrSc.  

   Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

23.11.     CESTA KOLEM SVĚTA 

  Divadelní představení pro školy a dern., Valdštejnovo nám. 99 

24.11.  7,45 POHÁR OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ – STOLNÍ TENIS 

  herna ST ve Sport. areálu 

28.11.   9,00 NAROZEN 28. ŘÍJNA 

  Divadelní představení pro školy, Valdštejnovo nám. 99 

30.11.   13,00 ADVENTNÍ DÍLNA – VĚNCE  

  Smiřických 2 
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