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Šlenger v Národní 
Michail Ščigol řekl: „Dnešní den (27. 10. 2005) měl by být svátkem malířů, protože Karel Šlenger má velkou výstavu.“ 
Národní galerie  připravila na ten den v pražském Veletržním paláci celkem 6 vernisáží a pan profesor Knižák zahajoval 
úsporně všech šest výstav najednou a pan doktor Vlček mluvil o Šlengerovi jen krátce. Ale stačil povědět, že šel proti 
konvencím doby. Takoví lidé to neměli nikdy lehké a chomutický malíř byl toho příkladem.  
Vzhledem k tomu, že „zahajovačství“ pana ředitele Knižáka bylo poněkud spěšné, působila malá vernisáž v předsálí výstavy 
příjemně. Zněly housle a hlavně - vnučka Hanka mluvila krásně zaníceně, a tím přesvědčivě a pravdivě. „Neustále vedl 
vlastní boj mezi marností a posedlostí, a vítězila posedlost a láska k malování.“ 
Výstavní prostor ve východním křídle 1. patra je dlouhý, téměř konce nedohlédneš. A v něm celý malířův život do obrazů 
přeměněný. Od kreseb seknice v chomutickém baráku jakoby na procvičení perspektivy, přes filozofující náhledy na naše 
pozemské pachtění. Nemnoho portrétů, z nichž neoblečený soused,  český básník Josef Hirtšal, nedá se zapomenout. A ženy 
… . Věru, nenahlížel je mistr v nějaké zidealizované podobě. Nejde jen o barokní tvary. Na portrétu madony s dítětem jsou 
vidět podvazky. Ty jsou výraznou složkou obrazu. Filozofoval malíř, lidstvo bylo častým námětem. A nepříliš vycházelo mu 
pochvalně. Zajisté si i současníci libují nad obrazem Korytáři. … Pieta, květy, a stromy doma na návsi. Pax vobiscum, hned 
zase Konec lidstva.  Rozličné techniky, barevné ladění, mění se malířský rukopis. 
„Šel sám, ale díval se kolem sebe,“ uzavřel pan docent Vlček.      
 

Hrní čky na půdě 
Víno má prý chuť podle toho, s kým ho člověk pije. Ale káva, čaj, ty chutnají taky podle toho z čeho je člověk pije. O 
estetické záležitosti jde samozřejmě také, ale cožpak se nestává, že se svého otlučeného hrníčku, u kterého už je smyt i 
nesmytelný obrázek, nedokážeme zbavit? Fetišismus? Nostalgie po čemsi co bylo a jen my už na tom lpíme, ač čas je jiného 
soudu?  
Takové nápady přicházejí na půdě školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši. 30 vystavovatelů přineslo své hrnečky, servisy, 
konvice, ale i vyšívané kuchařky, co se věšely na stěnu v kuchyni a přinášely moudra: 
hezká bys ty byla 
nad tebe tu není 
jen škoda přeškoda 
že těch peněz není 
Ano, i potvrzení, že tržní principy vládly i v domácnosti našich babiček, přináší výstava. Ale je to pěkná podívaná, jak se 
z půdy, když se uklidní, sem tam pověsí nějaká látka a hrnečky šikovně narovnají šikovnými lidmi. udělá výstavní síň. Po 
autíčkách a panenkách, proložených obrazy Františka Škody je to další důkaz, že Bodlákova škola žije – a to nejen učením.  
Mimochodem: dnem 17. 10. 2005 stoupl počet žáků školy na dvojnásobek. Už je jich 50 ve 4 třídách. 
 

Po Valterovi visí Eva 
„Dvakrát jsem tady visel já, tak jsem sem zase chtěl pověsit někoho jiného“. To je v stručnosti dramaturgie pana malíře a 
galeristy Jiřího Qido Valtera, statkáře bukvického. Výraz statkář je podle toho, že má pod silnicí naproti rybníčku statek, ale 
místo aby tam hospodařil, tak ze špejcharu (6 x 7 m) udělal galerii. Ale trávu na dvoře má posekanou vzorně. 
A pořádek taky ujde a věřím, že nebyl jen na vernisáž Evy Šinkmanové, která teď ve špejcharu visí. Kromě toho, že maluje, 
učí na gymnáziu v Nové Pace a patří do spolku Podkrkonošských výtvarníků. Na vernisáži vysvětlila, jak se to s obrazy má: 
„Ty, které vypadají jako odfláknuté, tak ty dají nejvíc práce. Nejdřív olej, tam to dostanu kresebně do ruky, a pak teprve 
akvarel.“ Prosté, ne? 
Paní malířka má na výstavě kytice, krajiny a  architekturu z okolí, je tu i Praha a Norsko. Patnáct norských obrazů vzniklo za 
6 nabitých dní. Dlouhých dní, protože blízko polárního kruhu dává sluníčko, tím že zapadá pozdě, lidem dost času na práci. I 
do deseti večer vydržela stát u stojanu.  
Už jen kvůli těm norským obrazům se vyplatilo do Bukvice šlapat. 
 

Dva jičínské křty 
Zdeněk Žemlička: Vl čice – historická Fantasy. 
Zdeněk Žemlička vypadá trochu jako medvěd. Prošel už tolik rozličných povolání, i politikem byl, že mu nic jiného 
nezbývalo, než se stát spisovatelem. Tak se jím stal. V úterý večer přinesl v galerii Jandan ukázat svou historickou fantasy 
Vlčice. Vydal Wolf Publishing nákladem 5000 výtisků. Autor přiznal, že knížku, která má 280 stran, psal 1/2 roku a že 
nebylo snadné nalézt nakladatele. Polovina nákladu prý je už prodána. 



Autor je vyhraněný, věnuje se výhradně fantasy, možná někdy s nádechem sci-fi. Publikoval povídky v časopisech toho 
žánru a Vlčice je jeho první kniha. Vysvětlil, co všechno je potřeba prostudovat a shromáždit, by se mohl do psaní románu 
pustit. Vlastně  křest proběhl jako zasvěcená přednáška s ukázkou a citací klasiků.  Soudím, že tomu účastníci večera byli 
rádi. Ne každý dovede ocenit, když se  spisovatel příliš exhibuje.  
 
Jarmila Novotná: Skorkoviny  
Jarmila Novotná měla černé šaty s bílým lemováním u krku a slaměný klobouček. Sezvala přátele a ctitele, přišel pan senátor 
a pan šéfredaktor a křtili vodou od pramenů Cidliny. Skorka / storka = novinářský žánr na 15 řádků. Knížku vydal a vytiskl 
Presstar s. r. o. Modřišice 84 a paní Jarmila je tam uvedena jako Janova. 
Autorka chodí a jezdí (hodně na kole) po kraji a sbírá dojmy, je jich mnoho, ona se umí dívat.  Publikuje je v Novinách 
Jičínska, vydala několik malých knížeček – samizdatů a nyní za pomocí obrázků Vladimíra Gottwalda vydala knížku o 104 
stranách. „Prodat tu knihu bude ještě těžší, než ji vydat,“ pověděla na křtinách v knihovně.   
Jje v jičíně poměrně dost živých spisovatelů. Jsou to kupodivu převážně ženy. Muži jsou většinou dojíždějící (Teslík 
z Kozojed, Franc z Nové Paky …). Někteří vydávají i každým rokem knihu. To se těm, co spíš vzývají kvalitu, nepřihazuje. 
 

Na čtyřce 
Svolal pan učitel Kynčl pamětníky toho, jak před 10 lety spustili na čtvrté základce projekt Globe - sledování 
meteorologických údajů v rámci celosvětového měření. Pozval nejen bývalé žáky, ale i mecenáše a funkcionáře, kteří mu  
tehdá pomohli projekt rozjet. Všichni se sešli na zahradě školy a prohlídli si i Čtyřlístek, ekologický areál, který nadšenci v 
stísněném prostoru školního dvora vybudovali.  
Věru bylo se čím pochlubit, protože tahle malá botanická zahrada má na tři sta padesát druhů rostlin, jezírko, stromový 
kalendář, ekologický hřbitov, objevený jezuitský sklep a další. 
Nechci psát o tom, jak to bylo, když se meteorologické  údaje měly posílat do Ameriky,  nebyl počítač a na škole ani fax a 
jak se tedy s papírem utíkalo na okres a ... .Líbila se mi atmosféra mezi lidmi, kteří se  o něco pokusili a ono se povedlo a oni 
mají radost. Zajisté, peníze nebyly, ani nejsou. I když pan starosta přinesl hned na setkání šek na pět tisíc, oni jistě budou 
vědět, co potřebují. Chci mluvit o jiném kapitálu. O nadšení, dobré vůli, dobré partě ... . Tenhle kapitál je nejcennější, měli 
bychom si ho vážit, o něm lidem říkat,dávat za příklad, prostě víc publikovat, ale také čís a sledovat DOBRÉ ZPRÁVY 
 

Ze zápisníku: 
Dvanáctou výstavou  ve Starých Hradech letos je kolekce Ivony Kalenské. Nejprve zaujmou barvy. Tónování jednotlivých 
sérií. Pravda, prožívá si člověk v té své pouti rozličná období. I barvou dají se vyjádřit, dokazuje malířka. Realita přerůstá tu 
v abstrakci. V jedné řadě najednou přemění se vyjádření reálné v nefigurativní. Plastičnost nejen perspektivou, ale i 
vlepováním materiálů do obrazu. Torzo bez hlavy. Kde ona je? Aha, hlava už je v oblacích. Pozor! I varování najde tu, kdo 
hledá. 
Praha až po Jičíně. Bylo výběrové řízení na pronájem Werichovy vily na Kampě. Neuspěli, ani Werichovci, ani  Meda 
Mládková, za kterou se přimlouval i pan ministr Jandák. Nic nového. Na rohu jičínského zámku jsou už od poloviny 
minulého roku prázdné prostory po Komerční bance, na které bylo taky vypsáno výběrové řízení. Na čí přímluvu asi vyhrála 
Agentura Divá Bára? Už více než rok jsou místnosti prázdné. Nejprve se prý nedařilo přestěhovat bankomat, pak prý dělala 
potíže hygiena, pak prý … . Prostě je vypsáno nové výběrové řízení, Bára odstoupila. Na čí přímluvu? Škoda, že si někdo 
nedá práci, aby spočítal o kolik město dosud přišlo. A taky kdo za takové hospodaření může. Neboť nejde jen o peníze, ale i o 
nevyužití velmi zajímavého místa. Radnice Prahy 1 by se mohla v Jičíně poučit. 
Syndrom vyhoření. Židle do kroužku. Pan lektor Petr Kantor, který jest magistrem přes umění, už si sako sundal dávno. 
Nezvyklá přednáška, ve které víc mluví posluchači, než přednášející. On je nenápadně manipuluje tak, by řekli to, co má ve 
svých přípravách. Tak se s tématem lépe ztotožní. Syndrom vyhoření potká mnohé z nás, kdož konáme a ne se jen díváme. 
Vyhořet může i rodina. Když se to pak spojí … . Evropské projektové centrum má v Jičíně svého euromanažera. Jmenuje se 
Kamila Kabelková, takové semináře organizuje. Přijít může každý a zdarma – platí Evropská unie.    
Hudební oddělení Městské knihovny rozjelo cyklus Povídání o muzikantských osobnostech Jičína. Pan doktor  Milan Roček 
se nevešel do jednoho večera a bude mít poslední listopadovou středu pokračování. Inu je život muzikanta bohatý. A hudební 
život města? Za pomocí Radka Sála, který přinesl dobové nahrávky, podvečer úžasně pospíchal. Neboť ten nápor událostí a 
prožitků je veliký. Radek, který měl scénář večera pečlivě připravený,  nemusel nic připomínat, spíš brzdit.  I když to větvení 
vzpomínek je tuze zajímavé. V knihovně sešlo se mnoho jičínských muzikantů, i oni chtěli si říct svoje. Tož na konci 
listopadu. 
Oranžová barva je barva Ducha  svatého. Má ji ve znaku ZEBÍN FESTIVAL OIKOYMENH. Už pátým rokem zve OS 
Zebín zajímavé a moudré  lidi církevní i necírkevní, ale i muzikanty. Loni například Jana Sokola. Letos Václava Malého. 
Přednášky, koncerty, meditace, bohoslužby. Letošní odlišnosti? Posun termínu, přenos do Porotního sálu, prodloužení na 5 
dní… . 
Kdo by soudil, že je to věcí věřících, mýlí se. Například sobota 29.10., 10 hodin, Porotní sál. Nenápadný hoch ve svetru 
s kytarou – Pepík Hurta. zazpívá svou písničku, hovoří. Zase zpívá. Mluví: „Nesmíme lidi přesvědčovat tak, že je 
ponižujeme. …  Musíme se vždycky znovu a znovu ptát. … Mluvit o tom, ale i pochybovat… .“  Ale to jsou slova, která mají 
platnost nejen v životě církevním. 
Mariánská zahrada je svazek obcí na západ a jih od Jičína. Dnes je to 17 obcí, ale ve skutečnosti 38 vesnic s téměř šesti 
tisíci obyvateli. Protože pod některými obecními úřady je třeba i pět vsí. Cílem MZ je nejen pečovat o dědictví minulosti, 
obnovovat tradice jako jsou poutě, ale i obecně dbát o  rozvoj obcí. Největším členem je Kopidlno, které má  celkem 2208 
obyvatel, naproti tomu Kostelec jen 38. Jen v devíti vsích jsou knihovny, jen v pěti z nich je veřejně přístupný internet. Ale 
všude žijí lidé … . 



Karel Šlenger po sobě zanechal na 1500 obrazů. Ne všechny ošetřené, zarámované, ale mnoho krásných a cenných,  jako 
kulturní dědictví. Poslední výstavy v Mladé Boleslavi, Praze, Starých Hradech, opět v Praze v NG představují znovuobjevení 
objeveného. Milá je iniciativa Josefa Bucka, který chce vybudovat ve Vokšicích galerii pro své a Šlengrovy obrazy. Tam se 
ale zdaleka nevejde vše. Město Jičín dostalo do svého majetku kasárna v lipách. Současné vybudování Šlengrovy galerie 
vedle víceúčelové haly zimního stadionu na pozadí rozvoje průmyslové zóny a výstavby super a hyper obchodů na počátku 
jedenadvacátého století svědčilo by potomkům a o harmonickém rozvoji města. A o moudrosti městské rady a všech konšelů. 
Když psal Karel Čapek svůj fejeton Jak se dělají noviny, netušil, že spěch tu líčený bude v Jičíně překonán.  Tradiční rubrika 
Lidé mezi lidmi, kde jsou představeni zajímaví Jičíňáci, v listopadovém čísle chybí. Pisatel rubriky dozvěděl se o uzávěrce 
čísla v předvečer dne, kdy se číslo lámalo. Nebo někomu rubrika vadí? Nebo někomu vadí pisatel? Redakce je v tiráži 
uvedena. O jejích praktikách tam není nic. 
Promítali jsme si na počítači fotky ze Šlengrovy výstavy. Pak došlo i na řečníky a najednou jsme si zvětšili ucho pana 
profesora Knižáka. Náušnice tam byla. Posouvali po obrazovce, až přišel nos. Zvětšení bylo krásně čitelné, fotoaparát má 6 
Megapixelů. Pohled na nosní dírku nebyl vábný. Divili jsme se, jak může mít ředitel Národní galerie tak nepěkný nos. Asi je 
potřeba počítat s tím, že budu-li některé věci rozpitvávat do podrobnosti, nebudu z toho moc nadšen.    
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Kačenka opět 

 
Kačenka rafinovaná. Neznaje vliv sacharózy na kazivost zubů dožaduje se Kačenka bonbonů. Jí všechny druhy plnými 
hrstmi, nejraději nejvíce škodlivé medvídky gumové, kde je prý hodně „éček“. Rozumní bráníme ji k přístupu k jakýmkoli 
sladkostem. V té chvíli dítě řekne: „Obi tititi“ (Zuby čistiti). zpočátku nic netušíc, pomohli jsme vytlačit dětskou zubní pastu 
na kartáče. Vyčištěno měla okamžitě.  Teprve napodruhé nám došlo: Kačena jí místo bonbonů zubní pastu.  Neřekli byste, že 
některé pasty jsou docela dobré. A možná tam ani žádná „éčka“ nejsou 
Kačenka gastronomická. Cukřenka je na stole hned vedle slánky, obsahem jsou vlastně podobné krystalky. Jenže Kačenka 
do polévky chtěla z té větší nádoby, z té cukrové. A vztekala se, jak se jen ženské vztekat dovedou. Krásně. Kdo by 
nevyhověl. Teď už je to rituál. Než začne jíst, nasype si do polévky (třebas bramboračky) lžičku cukru. A pak vyjí až do dna, 
občas bývá i králem. Inu, proč jí nevyhovět? (Přiznávám, že i já to zkusil, když se žena nedívala). Ostatně, proč neustále lpět 
na nějakých zvedených konvencích. Děti nás neustále přesvědčují, že život je stejně někde jinde. 
To je problém, ty cizí jazyky. Kačenka řekne: Adélka čončila. Když to opakovala popáté, pochopil jsem, že bych se o ten 
překlad měl pokusit. Na výzvu k tomu, aby tu činnost (čončila) řekla  alespoň v opisu, nereagovala. Nevím, zda nerozuměla, 
nebo nechtěla. Ale spíš to jen tak dělala, že nerozumí. Pointa? Čončila = skončila. Neboť když Adélka v hudebce čončila, jde 
se s oběma na zmrzlinu. Inu, i my, co si říkáme dospělí, často používáme slova k zastírání. 
Kačenka naučila se říkat Ajeto. Bez mezer, samozřejmě, proč se jimi zdržovat. Naznačuje nám, jak si ten svůj život 
zbytečně zesložiťujeme. Vždyť přece stačí říct jasně co chci a věci vykonat tou nejprostší cestou. Práce – odměna. Úkol – 
jeho vykonání. Požádání – odpověď. Slovo – skutek. Tenhle jednoduchý princip funguje, pokud je vůle.  Pokud nenastoupí 
princip vlastní důležitosti. Kdybychom věc vykonali okamžitě a věcně, možná by ani náš úřad nemusel být. Nebo by stačil 
menší … . Nikoli, musíme ho zaplnit žádostmi, dotazníky, hlášeními … a těmi, kdož je vyřizují. A těmi, kdož to řídí. Brrr. 
 

Sarti 18. - 29. 9. 2005 
 

-Sionia je prostřední prst ze tří poloostrovů. Ten nejsevernější se jmenuje Agio Oros. a je na něm hora Athos, vysoká 2033 
metrů. Na několika málo kilometrech, možná dvou, zvedá se skála do úžasné výšky. Hora se nám chvílemi objevuje, 
chvílemi mizí, podle toho jak se nad mořem pohybují mraky. Hora s takovým názvem a s takovu výškou musí být 
majestátná. Provokující. Člověk na ni hledící a přemýšlející musí si uvědomit svou maličkost. 
-Na poloostrově je mnoho klášterů a je vyhlášený jako samostatná mnišská republika. Ženy sem mají zakázaný přístup 
vůbec, muži jen na zvláštní povolení. Těch povolení se vydává maximálně 10 denně a jejich vyřízení trvá prý rok a déle. Kdo 
ví, co bude za rok? Administrativa dělá své, jako všude spoustu lidí odradí. A tak turisti plují na lodi okolo, loď kopíruje 
pobřeží a lidé si přibližují ostrov dalekohledy. Šmíráci.  Podle fotek jsou stavby nádherné. Nádherná je i hora Athos. Čemu ty 
nádhery slouží?  
- Ostrov slouží podivnému životu nám podivných lidí. Představme si přísnou klauzuru. Modlitby, meditace, četba... . Některé 
řády zapovídají i komunikaci mezi mnichy navzájem. Vzdalují se normálnímu světu. Přesněji světu, který my za normální 
považujeme. Nenormálních světů je víc. Třeba ten valdický, kriminální. Nenormalita valdická má mnoho společného s 
nenormalitou pod horou Athos. Lidé jsou uzavření do zvláštního světa. Kromě mnoha negativ, bráno z našeho pohledu, mají 
tu  čas na svůj vnitřní svět. Ve Valdicích setkal jsem se s lidmi, kteří po propuštění dělali vše, aby se tam vrátili. Jistě, jejich 
pohnutky nebyly jen rozjímací. Ferdinand Peroutka, kterého po válce obtěžovali rozliční fňukalové, kteří se cítili zneuznalí, 
vzpomínal na relativně klidné časy válečného vězení.  
Není to tak, že vůbec nezáleží na tom, kde člověk žije, ale jak žije?  Myslím, v tom svém vnitřním světě.     
- Václav Havel napsal: „Zažil jsem život v izolaci nebo v kolektivu, který jsem si nevybral. Byl to život mnohem drsnější než 
v nějakých  vilách, netrval dny, ale roky, a vím, co to s lidmi dělá, jak se mění a jak se v nich probouzejí naprosto 
nepravděpodobné zášti a nenávisti.“ Tak nevím. 



- Účastníci zájezdu. Na terase, která je průhledná, nikoli průchodná, přehlídka generací. Krásný mladý holky co maj krátká 
trika, a tím pádem ten pěticentimetrový dráždivý proužek už opáleného těla. Jejich svalovci, co si na nich zakládají a ještě 
nedovedou ocenit, co znamená pěkný holčičí tělo, neboť jiná nepoznali. Vedle generace střední, trochu se utápějící v 
alkoholu. Až ze středoevropské vlasti vezli  k Thráckému moři motorovou pípu, která dovede i vychladit i napěnit. Pění 
dlouho do noci, což nevadí, pokud by k té pěně tolik neřvali. Pění a řvou, zatímco ti první šukají. Pivní parta možná, pokud 
nepřeberou, šuká taky, ale už to není ono. 
- A my ? Jako obvykle nejstarší. Pozorujeme to všechno a ... no, pozorujeme. A taky moc nespíme, což bychom mohli klidně 
svádět na  pivaře, ale prapříčina je v stařecké nespavosti. Až uplyne ještě pár roků, pokud uplynou při našem relativním 
zdraví, budeme na ty pivaře rozmrzele nadávat a těm prvním už nebudeme ani tiše závidět. Že by se dostavila moudrost stáří, 
to si teď, v téhle chvíli zatím ještě namlouváme. 
- Včera potkal jsem vůni. Byla příjemná jakoby pryskyřicová. Něco mi připomněla, ale nevím co. To je stav v mém věku 
běžný. Vůně jako dívka. Pozdravíme se, někdy  vyjímečně se ona  usměje a já si zaboha nevzpomenu, odkud ji znám. Což mi 
u pěknejch holek vadí. U chlapů je to jedno. Ostatně z nich se na mne neusmívá žádný. A teď ta vůně. Vůni jen cítím, u 
pěknejch holek přijde si na své hned několik smyslů. Ony s věkem ubývají, ty smysly. Vůně, ta zůstává. Zrak, nu ten trochu. 
Taky už na dálku zdravím i cizí ženy. Ale pěkná mladá holka naomak ... a teď se dostáváme do hájemství vzpomínek, 
představ, fantazie. Ještě že té nám trochu zůstalo. Co bychme si jinak na tom světě počali.  
Až tam okolo té vůně půdme s Há, tak ona mi jistě připomene, kde jsme takhle příjemně čichali. 
- Přímořské rekreační místo po sezóně. Některé obchody a hospůdky  zavřeny už, jiné polo či zcela prázdné. Majitelé 
odevzdaně sedí, už se ani nesnaží přilákat někoho z nemnoha korzujících. Jen u palačinek fronta. Můžete si vybrat co chcete 
navrch, mažou silně. Je to jedno, nové triko zamažete si i od čokoládové, i od marmeládové  nátěrky. Ti ostatní prodavači a 
hostinští mají vyhaslý pohled. Těšil jsem se na podzimní nostalgii, ale nepřišla. Snad jen trochu večer na pláži. Písek po dešti 
slehlý, nebořil se. Úplná tma. Jen zpěněné vrcholky vln svítí. Akorát to hučení příboje mohlo by být hlasitější. 
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