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Váchal na bráně. 
Prý tam chodil na bránu ze Studeňan. Možná za Panochou. Ten rozmanitý malíř, dřevorytec a spisovatel. Zajímavý člověk. 
Panu profesorovi Miloši Šejnovi jistě tuze dalo práci, než všechno sesbíral, na cédéčku uspořádal: Mumraj života, průřez 
dílem, texty, sudeňanská klauzura, krajiny, dobové pohledy... . I originální nahrávky Váchalova hlasu péčí hradeckého rádia. 
Kdo má CD v počítači, Váchala vidí, slyší, vidí i jeho obrazy a krajinu kolem Studeňan.  
Křest multimediálního CD ROMu na Valdické bráně byl i příjemným setkáním mistrových příznivců a obdivovatelů. 
Nekřtilo se tradičním šampaňským, ale popelem z doutníků, oblíbeným to Váchalovým „pokrmem“. Když občas měl peníze, 
což nebývalo často, chodíval do Jičína na nákup. Víno a doutníky byly neopomenutelnou složkou. Popel křtícího cédéčka 
opatrně smeten do krabičky a obé bude doneseno na mistrův hrob do Radimi, kde zahrabáno. Znalci shodli se, že právě tak 
by chtěl.  
Na bráně objevily se i vzpomínky. Třeba na to, jak teprve krátce před smrtí, kdy znal ho okolní svět, jen u nás měl málo 
příznivců, dostal titul Zasloužilého umělce. Váchal byl už starý pán, který žil v tuze nuzných podmínkách. Pro příslušného 
referenta, nebo snad náměstka z ministerstva kultury, nebyl to lehký úkol – předat tubu s diplomem a dárkový koš. Váchal, 
který světské pocty moc neuznával, neoplýval společenským šarmem. Prý z úst úředníka zazněla věta o francouzském 
koňaku v dárkovém koši. Nato Váchal: „Jóó, hoši, to jste měli přijet dřív, já už teďka můžu jen mlíko.“ 
 

LIS jede 
Literární spolek při městské knihovně v Jičíně se nechal náležitě vtáhnout do konecročního blázince a bez ohledu na adventní 
poklid vrší řadu vystoupení. Však do adventu zapadají nerušivě.   Čtyři členové uvedli letos na trh své knihy: Pavel Zeman, 
Jaroslav Žemlička, Jarmila Novotná a Václav Franc.  Zájem je o kolektivní vystoupení. Pořad autorského čtení Toužím po 
touze, který měl premiéru v létě na bráně,  byl předveden v Nové Pace, v Sobotce.   Režisérka Monika Eberlová přizvala 
flétnistku Janu Konopáskovou, čtení jednotlivých autorů  je oddělováno hrou s malým světýlkem a tmou.  Do celostátního 
Dne poezie vstoupil LIS svérázně. Do fiktivní hospody pozval české básníky 19. století. Oni pak, v podání členů LIS čtou svá 
díla, ale i debatují o všem možném, a tím se představují. Lisáci se vyřádili nejen v převlecích, ale i ve vtipných replikách, 
veskrze improvizovaných. Neboť režisér Václav Franc sice svědomitě připravil scénář, ale dal účastníkům možnost svobodně 
projevit svou znalost byvších osobností. Pravda, nemusí vždy autor být i dobrým hercem. Ale autenticita vlastnoústního 
přednesení své tvorby má taky svůj půvab. 
Snad jedinou vadou na kráse je skutečnost, že mnozí Jičíňáci si své básníky ještě neobjevili.  
 

Štefanské úvahy 
Jeden úředník napsal nám ve věci Štefana: „Podle mne by se měly nominovat skutečně výjimečné akce, jak vidno ale z 
minulých ročníků názory se různí a nakonec mi tvůj seznam nominací připomíná seznam kulturních akcí. Takže to nechávám 
na ostatních.“ 
Jistě, i tak možno. Ale je to nepochopení štefanské myšlenky. Nejde nám přece o  známkování, hodnocení kvality, řazení dle 
úrovně, odmítání méně „hodnotných“. Štefan chce mapovat kulturní dění na okrese, zveřejnit všechno dobré konání, pozvat 
lidi, poděkovat. To žádný orgán nikdy nedělal a po zrušení OkÚ  dělat nebude. Přijmeme-li tenhle princip, jsme vděční za 
každý typ. Z tohohle hlediska taky není potřebné dohadovat se, je-li někdo profesionál, nebo ne... .  
 

Koledy v lodžii  
V pátek 16. měsíce adventního šíleně foukalo. Stromek nachystán, lhotákovský betlém, čaj, kaštany svařák, zpěvníčky – a 
nikdo. Vlastně jen tradiční pořadatelé: Renata, Martin, Zdenka, Jaromír s kytarou a Adamem s basou, Honza dudák s niněrou 
...  a fičák. Snad bysme si i vystačili, uvnitř nefoukalo, kaštany nepřipálené (zatím), vína dost.  
Přišli. Dokonce snad víc dětí, než tatínků a maminek. Dostavili i účastníci jakéhosi narozeninového mejdanu prváků a 
Jaromír je zhodnotil jako úžasný sboreček. Vyžádali si  Dědečku, dědečku koleda. A pak jsme ještě některé koledy museli 
zopakovat. Prostě ta lodžie, to je takové podivné místo ... .Nějak se nechtělo domů. Až to pokazil proChor: „Děte domů, 
beztak nemáte ještě pořádně uklizeno!“ 
 
 

Uštkla mě zmije – poezie 
Žijeme spolu sladce – na hromádce. 
Novopacký zubař a člen Literárního spolku při městské knihovně v Jičíně Václav Franc už vydal několik knížek. Některé 
jako samizdaty, jiné v renomovaných nakladatelstvích. Poslední je sbírka Autogramy dětství. Vydalo ji nakladatelství  
ALFA-OMEGA nákladem 500 výtisků a autor ji věnoval vesničce svého mládí – Řehči.  Ale i svému mládí a vzpomínkám. 



Možná, řeknete si, takové ohlížení přísluší spíš starým pánům a ne čtyřiačtyřicetiletému velmi plodnému tvůrci. Inu, třeba je 
tak, že pan  doktor chce zpřevracet zajeté systémy. Poté přijde cosi mladistvého. Byť František, poláčkovská vzpomínka na 
dětství,  už vyšel.  Zajisté může jít i o jeden z excesů univerzálního člověka. Václav píše téměř rovným dílem poezii i prózu. 
Nikdo z Literárního spolku nepíše tolik, nikdo neobesílá tak soutěže a nikdo se tak neumísťuje. Nestačí. Václav uvedl v život 
literární soutěž Řehečská slepice, vydává měsíčník Kobra, občas  sborníček Čaj. Zbude-li čas, tahá zuby, nebo češe v Řehči 
jablka.  
O šíři jeho záběru svědčí i krásně připravený křest knihy. To nebylo sebestředné předvádění. Václav si přizval hosty, 
s každým popovídal o spolupráci i o jejich práci. Hned zase oblékl bílý plášť a dal pacientovi vybrat: buď kleště, nebo bude 
poslouchat poezii. Nikdo se nenudil, přišel-li úsměv, byl laskavý, příjemný.  
Knížka Autogramy dětství je hlubokým ponorem do vzpomínek i uvažováním o našem bytí.   
 

Proč kostel?  
Z cest po Mariánské zahradě, z listování Jivínským Štefanem dalo by se vytknout před závorku: lidem není lhostejno, jak 
vypadá kostel u nich ve vsi. Nevypadají dobře. Ve Starém Místě prázdný, několikrát vykraden. V Kostelci oprýskaný, ale 
dominanta.  Ve Veliši opravují. V Bukvici opravili a vysvětili. V Chodovicích ustavili občanské sdružení, opravují po 
částech, ale koncerty už dělají. Na Bradech koncerty jako benefice ... . 
Společným jmenovatelem je, že ne církev, ale obec, jednotliví lidé se starají. Zdaleka ne jen lidé věřící. Ba ti jsou spíš 
v menšině. Nebo téměř žádní. A proto prý církev zůstává (hledám vhodné decentní slovo) trochu stranou.  Jsou i slova, že 
církev by se nebránila kostel prodat. Je to velká starost. Peníze tuze těžce se shánějí. 
Proč kostely? I jiné stavby ve vsích jsou. Možná, aniž by o tom lidé mluvili, povědomě cítí v těch stavbách konstantu. Stál tu, 
kostel, před námi, bude stát i nadále. Ve válkách středověkých byla hřbitovní zeď hradbou. Věž posledním útočištěm. Nebo, 
v časech míru,  z věže hledělo se do dáli. Vyhlíželo. Zvony oznamovaly, svolávaly, varovaly... . I proto je diktátor, nepřítel 
rekvíroval. Záměrně nemluvím o věcech víry. To jest další kapitola. 
Ke kostelům se upínáme, nemluvíme proč, možná to ani říct neumíme. Těšme se z toho, že ono lpění patří k tomu dobrému 
co v nás zůstává. 

 
Nejen besídka  
Vánoční besídky  vesnických škol patří k tradicím, mnohde zapomenutým, někde obnovovaným. Nemyslím, že ta ve 
Slatinách dne jedenadvacátého měsíce adventního nějak vybočovala. Však některé jevy tu za pozornost stojí. První taková po 
letech či kdo ví, kdy tak velká byla. 170 lidí v kostele na vsi tak často nebývá. Tohle byl koncert s promyšlenou dramaturgií, 
správně dlouhý. Nebyly to deklamovánky s úklonou před a po. 
Kostel  ve Slatinách je krásný. Mnozí z účastníků, a zdaleka to nebyli jen rodiče, zůstali a prohlíželi a divili se. Slatinská 
škola má 26 žáků a čtyři zaměstnance. Přizvali předškoláky z mateřské školy v Milíčevsi. Na přípravě a průběhu podíleli se 
všichni. Malotřídní školička nemůže dělat výběr nejlepších zpěváků a recitátorů. Makají všichni. A věru, neslyšel jsem 
falešných tónů. Pozorujíc anděly s flétnami , či děti v staročeských šálách, chtělo se tleskat po každém sólu. Ta vážnost, ta  
důstojnost!    
Chce se psát o protiváze falešnému sentimentu, o alternativě k některým televizím, či o tom, že někteří jičínští by se měli do 
Slatin podívat, jak se dá dělat Advent, ale psát nebudu. Však si to v sobě srovná každý sám. 
 

 
 
                                Z vánoční výstavy  ve Slatinách     
 
    
 
 



Ze zápisníku  
- Péefky, ach, péefky. Málokde tolik sentimentu, kýče, nedostatku originality. Pro letošek vyhrává OS lodžie. Tím, jak spojili 
péefku s pozvánkou na schůzi. Z jedné strany PF, z druhé pozvánka. Trochu je rozkládací péefka i betlémem. Vkus tu je, 
nápad originální. Dík, Renato a Martine. 
- Šplách na Štedrý den u Pelíška v Prachově. Někdo na kole, někdo přiběhne, většina z Jičína  autem. Nejméně 60 lidí, spíše 
víc, Postupně přicházeli, svlékli, zakalili, pak si podali ruce, povídali skrz prachovskou mlhu.  Pamětníci se nemohli 
dohodnout, zda se začalo před čtyřiceti, nebo jedenačtyřiceti lety. Není důležité. podstatné je, že všichni namočení budou 
celý rok zdrávi.  Letos ve větší míře dívky. A celé rodiny. Příjemnější podívání, než stále sledovat klučičí zadky. Plavky se 
nepoužívají, na mokrém těle prý nejsou zdravé. Největší zima byla těm, co se jen koukali.  
- Dětskou půlnoční ve čtyři hodiny pojmul pan kaplan Šabaka jako šou v tom nejlepším slova smyslu. Aby mnohá tajemství 
chápali i ti, kdož běžně do kostela nechodí, jednotlivé části mše vysvětlil, liturgii komentoval. Dětský sbor Schoola (kytary, 
klávesy, housle, hlasy) byl úžasný v melodii i rytmu. Kázání stručné, jako když si s lidmi povídá. Sbírka byla na opravu 
Panny Marie de Salle na Novém Městě. Když ji vysvětloval, řekl,  že alespoň bude na hromadu písku. 
- Těsně před vánocemi vyšly noviny  svazku obcí Mariánská zahrada. Jsou celé zelené, budou vycházet každé dva měsíce a 
kromě hádanky přinášejí všemožné informace z území 17 členských obcí. Jsou k mání na radnici v kanceláři Mariánské 
zahrady v Havlíčkově ulici 
- Na společné schůzi komise cestovního ruchu a komise kulturní objevil se požadavek novin, které by psaly o dění v Jičíně. 
Čtvrtletník nemůže být aktuální, vzdálenost dvou čísel je veliká.  Nové noviny jsou zaměřeny převážně komunálně, na 
aktuální kulturní dění často nezbývá místo. Noviny Jičínska zase mají svérázný výběr témat ovlivněný jedním člověkem.  
Inu takové nezávislé noviny pro kulturu a neziskový sektor (nebo občanskou společnost),ty by si zajisté čtenáře našly. Našel 
by se i vydavatel? 
 
 

Kavárna Tančící dům v bývalé Slávii naproti knihovně  
návrat třicátých let do Jičína, 

 příspěvek ke kulturnímu životu města. 
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Číše vína 
(cestovní zpráva)  

 
Pan starosta pozval některé, s kterými po celý rok spolupracoval, na číši vína. Přišli pánové v kravatách se svými 
dámami, jen málo dam bez pánů. Kravatu neměl jen vévoda A. E. Valdštejn, Rumcajs a proChor. Ale tehdá se 
kravaty tolik nenosily. 
Pánové pyšnili se svými dámami, někteří sami sebou (cha, cha), někteří neměli čím. Dámy dělaly, že jsou pyšné 
na své pány, hlavně  ale byly „in“. Vzaly si na sebe, co se prý dá sehnat v lepších buticích, aby měli všichni na co 
koukat. Někteří koukali. Paní Paroubková nepřišla. Ani ta před vizážisty, ani po vizážistech. Obě tam měly trochu 
dvojnice. 
Přítomni tedy byli zastupitelové, které jsme si svobodně zvolili, šéfové továren, úřadů, institucí, podnikatelé ... . 
Prostě tací, kteří mají moc a rozhodují. A kteří zajisté vědí, že k té moci patří i zodpovědnost. Asi se nikdy 
nepodaří sezvat všechny, kdož pro město konají. Nevešli by se. Mnozí by se asi ani nechtěli vejít. Ale stejně by 
bylo pěkné, kdyby tam byli i někteří ... nu jistě, někteří přes kulturu. 
Ano, projevy byly. Krátké, věcné. Pan starosta shrnul rok. A o čem mluvit měl. I o kultuře mluvil. Těším se, že 
příště o ní bude mluvit ještě o trochu víc. Pan hejtman nemluvil moc. Řekl, že je rád, že je v teple. Ráno otvíral 
dálnici, a v porotním sále bylo líp. Někdy není lehké být hejtmanem. Valdštejn (Knebort) byl upovídaný, Rumcajs 
(Horáček) taky. Nelze se divit. Všichni jsou za mluvení placeni. (Snad na Horáčka nezapomenou.) 



Přišla taky jedna pěkná dáma. Mnozí se divili tomu, že přišla. Soudní museli uznat, že jí to sluší. Někteří s ní 
mluvili, někteří ne. Někteří se tím i vytahovali.   
Do novin dnes patří říci o čem se mluvilo:  
Vévoda trvá na postavení Valdštejnovy sochy. Měla by být na náměstí, jezdecká, a důležitá, protože konečně ti 
turisti se budou mít kde fotit. A přijede jich víc. Mluvil zaníceně, pravdivě. On to nemá lehké s tou reinkarnací. On 
se občas budí jako autentický Valdštejn.  
Jeden funkcionář řekl, že nejlepší by byl takovej politik, který by byl složenej z dobrých půlek těch skutečných. 
Celý žádný současný moc vhodný není. 
Mluvení o škole moc optimistické nebylo. Těžko probojovává se modernější koncepce. Biflování je pohodlnější. I 
pro některé žáky i pro některé kantory.  
Jeden šéf mluvil o svých lidech a o tý pěkný holce příznivě a oba jsme se z toho radovali. Akorát mluvil dost 
dlouho, nejsem si jist, zda to krátce umí. Když se rozpálí, trochu prská. 
Pánové vůbec mluvili hodně, někteří jen o sobě 
Co říkali bankéři nevím, nemaje kravatu nepřistoupil jsem. 
V rámci objektivní pravdy třeba dodat, že víno bylo červené, bílé a žluté. Ale to žluté byl džus. Pivo se 
nepodávalo. To bývá na lepších rautech. Na západní straně jídelního stolu byly úžasné malé zákusky. Trochu 
jsem se tam zdržel, večer mi bylo dost těžko. Patří mi to. Zas tolik jsem se o město nezasloužil.  
Možná se očekává, že jako proletář budu psát proti rautům z peněz daňových poplatníků. Nešlo to. Čokoládové 
koule ze západní strany stolu byly úžasné. Akorát když se vychutnávaly, déle držely v ruce, člověk se dosti 
zapatlal. 
        
 
 
Kačenka  
 
- Zavedli jsme systém obdobný tomu, jaký mají ve Škodovce na vrátnici. Když Kačenka odchází, musí otevřít svůj 
báglík, kapsy kontrolujeme jen namátkově. K tělesné prohlídce jsme zatím nepřistoupili. Ne, že by souhrn ceny 
zcizených předmětů byl vysoký, zdaleka se neblíží tomu boleslavskému. A tam to hlídají profesionálové. Ale 
neříkejte, že by vás nenaštvalo, když nemůžete najít otvírák, kterým si dvacet let otvíráte pivo. Je to různé. 
V úterý byl to hřeben, kulička hopík a monočlánek – vybitý. Jindy obtížně vyndávali jsme z ruksáčku kalendář 
z roku 2001, to ještě dítě nebylo naživu ani ve snech. Nevěřím, že by Kačenka při své  inteligenci neznala dosah 
svého počínání. A tak nezbývá jiné vysvětlení, než že se občas dívá na televizní noviny. Nedochází jí, že žádná 
poslanecká imunita ji nazachrání. 
- Kačenka tuze ráda nakupuje. Jednak tam má jistotu, že uhádá bonbony. Na to má osvědčenou metodu – ječí. 
Křikem upozorňuje na sebe, jak ji všichni ubližují. Má vyzkoušené, že babička ten nátlak nikdy nevydrží. Druhým 
důvodem, proč má ráda řetězce, je onen veliký prostor. který okamžitě ovládne. Všude se podvlékne, dík své 
velikosti je prakticky nepolapitelná. V Peny-marketu objevili jsme ji pod lisem na stlačování použitých kartonů. 
Vytáhli jsme ji na poslední chvíli před zmáčknutím knoflíku. V nadnárodním řetězci Tesco našli jsme ji na vozíku 
úplně neznámých lidí. Přesvědčovala je, ať si koupí šašolky (= fazolky). Kromě bonbonů, fazolek a husté nudlové 
polévky, Kačenka nic dalšího  nejí. Šašolky může ke všemu, i ke zmrzlině.  Ostatně soudím, že lásku k řetězcům 
Kačenka ztratí až bude nakupovat za své. 
- Kačenka a sníh. Vypustili Kačenku po napadnutí. Opatrně nevěřícně našlapovala, vytahovala botičky, které 
rázem zapadly znovu. Pak se zastavila na výhledu a dlouho setrvala. Nestyděla se dát najevo své překvapení. 
Předloňský sníh ještě nevnímala, loňský zapomněla. Nepotřebovala nic dalšího. Zažívala. Ne jako my, kteří 
dělajíc světáky, neumíme se už divit. Kačenka nepoznala, že může být tolik bílého. Že se jím všechno špatné dá 
schovat. Postupně objevila, že každá měkká peřina má i své negace –  v téhle se dlouho zahřívat nedá. Ale teď 
zatím   jen dlouho stála. Asi se radovala. Jako my kdysi, než jsme u každé dobré, či krásné věci začali hledat, 
k čemu bychom ji mohli  zneužít.                                  
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