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Začátek prázdnin na Hradech 
Paní Irena, která je hlavním oudem OS Borovička, spojila se s OS Staré Hrady a vyhlásili na 1. června Den řemesel. Přijeli 
rozliční pernikáři, jedna pěkná holka se skleněnými figurkami, další ukázala jak se dělají skleněné vitráže do oken, včelaři se 
usadili v průjezdu a vystavili živé včely na rámečku, naštěstí za sklem. Samozřejmě i všelijaké výrobky. Martin Lhoták točil na 
svém nožně poháněném soustruhu káči a sympaťák z Paky přijel i s kouskem čajovny. Protože to byl první ročník, počasí mu 
přálo.  
Bodlák s Pampeliškou pozvali účastníky Velišského slavíčka a ty malé děti, u nichž více než polovina byla předškolních, měly 
takové mikrofony, jako ostřílení zpěváci v muzikálech. Když třeba Madlenka zpívala romskou písničku v originále, to byla síla. 
Ale prima byli všichni. Hlavně bylo prima, že nemusíme zvát umělce z Prahy, abychom slyšeli pěkné a i kvalitní zpívání. Asi to 
nevadí, že asi jen jedna písnička byla lidová. Taková trochu kompenzace toho, že naše hodiny zpěvu v padesátých letech si na 
taneční či muzikálové melodie netroufly. 
Ještě se tam prodávaly výrobky z orobince. Tašky, klobouky, košíčky  a tak.  Ale hlavně matka a dcera Dandovy krásně udělaly 
instalaci ve výstavní síni. Spolu s Lucií Ruskovou, která z Bakova přivezla své modely šatů, předvedly, co všechno se 
z přírodního materiálu, kterého je spousta u každého rybníka, dá udělat. Sama instalace výstavy je uměleckým dílem.  
Výstava v gotické části je vzpomínkou na elektrifikaci Starých Hradů a Sedlišť před osmdesáti lety. Na místě, kde jsme zvyklí 
vídat sochy a obrazy, byly najednou žehličky, masážní strojek z filmu Postřižiny, dokumentace o transformátorech a mnoho 
přístrojů. Chtělo se mi napsat i stařičký Avomet, ale je  to přístroj, kterým studenti jičínské průmyslovky ještě nedávno měřili. Nu, 
bylo to nedávno, když je řeč o šedesátých letech? Inu vzpomínky, nostalgie ... , i tohle jsou Staré Hrady. I to, jak si zámecká paní 
popletla volty a waty a jak to elektrikáři nemají rádi.  
 

Zvykáme si na sprostoty, surovosti, moderními hrdin y jsou gaune ři a úchylové. 
Lépe se na nich vyd ělává a to ospravedl ňuje každkou nemravnost. Zisk je 
vrcholem všeho.  Je i nad morálkou. 
                                                                             Jiří Menzel, režisér 
 
 
   

Besídka s Petrou 
Na velkém nádvoří zámku sedí česká spisovatelka Petra Hůlová, na zemi před sebou má třešně a láhev svijanského piva. Jí, zapíjí, 
povídá, předčítá. Okolo sedí 15 lidí, poslouchají, občas někdo řekne, zda si to pivo nechce k těm třešním rozmyslet. 
Sedmadvacetiletá půvabná dívka v strakaté sukni a hnědém tričku na ramínka tvrdí, že má dobrý žaludek.  
První knížku napsala před čtyřmi lety. Dostala za ní cenu Magnezia litera, ale na přebírání nešla. Nevěděla na jaké otázky by tam 
musela odpovídat a myslela, že už se toho namluvilo dost. Od té doby vydala další dvě knížky. Mongolistiku dostudovala, teď je 
doktorandem na katedře kulturistiky. Ráda cestuje a ráda si „tím psaním hraje“. Baví ji přemýšlet o věcech z různých stran.  Třeba 
z té mužské strany (knížka Přes matný sklo). Nebo z pohledu staré ženy (Paměť mojí babičce). PH krásně holčičím způsobem 
uvozuje každou čtvrtou větu slovy: „Noóóó... .“ tím si rozmyslí slova a pak už mluví věcně a moudře. Na sedmadvacetiletou 
holku krásně moudře. Tedy ne přemoudřele.  
Besídka se záhy mění v diskusi, kdy i účastníci sdělují, co si myslí nejen o psaní. Je to příjemné a pro obě strany přínosné. 
Posluchači si za dvě hodiny vykreslí portrét oblíbené autorky. Oblíbená autorka pozná rozličné náhledy na své psaní. Zbývá si už 
jen přát, aby se třešně s pivem nadále snášely, a můžeme mluvit o podařeném letním podvečeru. Jičínský  zámek má díky 
kastelánovi Š. Peroutkovi další bohulibé použití. 
 

My name is RED 
To je název výtvarného sympozia, které proběhlo koncem června a začátkem července v Lodžii. Pochopitelně i v čestném dvoře, 
protože do samotné Lodžie by se pětadvacet výtvarníků a jejich díla nevešla. Kámen, dřevo, kov, sklo, malířské plátno... , to jsou 
hlavní materiály. Přijeli z Košic, přijeli i z Ameriky. Tady spí, jedí, pijou, přemýšlejí, diskutují. A pracují.  



Úžasná atmosféra. Nepopsatelná. Tak ji popisovat nebudeme. Kastelánka Zdenka říká: „Já už bych to organizovat nechtěla. Oni 
jsou takoví .... (hledá slova) nedají se zorganizovat.“ Namítám, že takoví jsou to bohémové. Procházíme postupně všechna 
pracoviště. Je tu  kamenná šachovnice pro Valdštejna a Trčku, krásně vyřezávaná lavice, pískovcový zajíček se železnou maskou i 
nekonečný příběh v kameni. Teplota ve sklářské peci šplhá přes osm set stupňů. Když se v jižním křídla Lodžie překročí takové to 
lehátko, které je postelí, dostáváme se k obrazům. Jeden se krásně jmenuje Zamilovaná zásuvka. Druhý je o zašlápnutém 
broukovi těsně před zašlápnutím. O zábradlí je opřeno velké plátno. Zdenka: „Tenhle obraz už dvakrát přemaloval. Nevím proč. 
To, co tam bylo poprvé, to bylo hezké.  Docela pěkně  se vyjímá obraz melounu. Ten namaloval malý Heřman, který chodí do 
páté třídy. Sympozium je otevřené všem.   
Finanční zabezpečení je z EU a od města Jičín.  
 
 

O gravitačním poli Jičínska 
Jaromír Gottlieb nejprve vysvětlil, kde leží Jičín z pohledu historického a geneze cest, pak promluvil o valdštejnských památkách 
a jejich vztahu ke krajině (pozor, sama krajina, jak ji Valdštejn komponoval, je památkou), aby se pak z tohoto nadhledu vyjádřil 
k výstavbě rychlostní komunikace R 35. Jeho vidění je „hledáním harmonie mezi protikladnými nároky na ekologickou a 
technickou stránku našeho prostředí ...“: Možnou cestu vidí v tom, že k jednomu stolu zasednou „vedle techniků  sociální 
ekologové, historikové, uměnovědci, scénografové, krajináři, přírodovědci s ochránci přírody, architekti, představitelé veřejné 
správy i neziskových organizací“. 
Práce se dobře čte, neboť přináší neobvyklý pohled na otevřené problémy.Hodnota je zejména v tom, že nás učí objevovat skrytý 
význam tvarů, které jsme mnozí považovali dosud za náhodné. Po stránce didaktické bylo by vhodné doplnit ji obrázky, 
fotografiemi, skicami. Souvislý text rozčlenit do menších kapitol opatřených výstižnými nadpisy. 
Hlavní problém je ale v jisté ireálnosti návrhu. Je vůbec možné, aby se v naší společnosti dokázalo sejít tolik odborníků? A pokud 
ano, našli by tu společnou řeč? To není výtka Gottliebovi, to je smutné konstatovaní stavu a netřeba snad vyjmenovávat důvody. 
Ale skutečnost, že text byl napsán a je čten, alespoň to je důvodem k velmi mírnému optimismu. 
 
 
Premiéra na bráně 
„Tak tohle bude zase něco jiného,“ pravil pan herec a organizátor Wilda, když komentoval premiéru Představení Hamleta ve vsi 
Dolní Mrduša. Další ze série divadel, které připravuje každý rok Závěsné divadlo na Valdické bráně v rámci festivalu Mezi patry.  
Měl pravdu. Řadu detektivek (či detektivních parodií) najednou přerušil kus, na kterém se diváci chechtají až nezřízeně, aby jim 
vzápětí úsměv zmrzl na rtech.  Představení o nedávné historii, ale i o nás, lidech. A ten pohled  do zrcadla nás nikterak nešlechtí. 
Pan režisér Lédl dobře vybral hru chorvatského autora Ivo Brešana z roku 1965. Ač se jedná o Hamleta, kterého nastudovala 
organizace Národní fronty  ve vesnici na Balkáně, mluví tuze výstižně i o nás.  
Není od věci si naši dobu i nás v ní občas připomenout. Brešanova hra a jičínský soubor dokazují, že sranda může být hned vedle 
trapnosti a spolu pak se umocňují a tvoří to pravé divadlo. Závěsní hráli v osvědčené sestavě a právem nelze jmenovat jen někoho. 
Sestava Petryšín, Vavřina, Matějková matka a dcera, Horáček, Klapka, Wilda, Novotný, Koníř, Machula jsou soubor, kde má 
každý své místo a síla představení je v tom, že přispívá každý.   
Na přípravu a provedení představení přispělo město svým grantem. Jsou to, věru, dobře vynaložené peníze.  
 

Dva na bráně 
Nejníže položenou výstavní  síň na Valdické bráně obsadil pro začátek prázdnin svými objekty Petr Heber a jeho dcera Patricie. 
Nejsou to umělci, o kterých by se nevědělo. Tvoří, i poměrně často vystavují. Petr v stálém hledání co k čemu připojit, aby dojem 
byl nový, aby jeho objekty byly stále jiné. Patricie, u ženy tak bývá, objevuje v jemnosti květinových zátiší. Dobré doplnění 
rodinné. Příjemné pokoukání jak dílo ladí. 
Zdeňkovi Mrkáčkovi brzy vyjde třetí fotografická knížka. Téma stejné - příroda Českého ráje. Pan doktor stále objevuje. 
Přiznává, že mu vyhovují témata spíše melancholická - sníh, mlhy. Jeho fotografická výstava v horním patře Valdické brány to 
dokazuje.    
 

Jičín - město čtyř krajin 
Regionální muzeum a galerie v osobě Jaromíra  Gottlieba jako autora a Věry Šejnové, která obstarala grafickou stránku, vydalo 
nepřehlédnutelnou publikaci poněkud nezvyklého formátu 30 x 41 cm. Hlavně ale nezvyklého  námětu. Pan ředitel tu nahlíží Jičín 
z méně obvyklého pohledu: Jako město ležící na průsečíku významných komunikačních os i jako město na styku rozličných 
krajinných celků. Vše pojímáno z hlediska historického s nadhledem filozofujícím. Veskrze kladné hodnocení enviromentalisty 
Ivana Dejmala a historika Roberta Kvačka posouvá právem dílu vyšší význam, než jen jako územně plánovací dokumentaci. 
Autor vnáší do geografických souvislostí geometrické vidění, z kterého vyvozuje mnohé významy,  praktické závěry, hlavně ale 
je práce zdrojem poučení pro budoucí konání ve městě a to nejen stavební. Jičín tak vyznívá jako pozoruhodné město, o jehož 
kvalitách víme my, Jičíňáci, málo. 
Při četbě sledujeme větvení myšlenek, které zkoumání přináší autorovi, ale i čtenáři. Tedy dílo otvírá i možnosti dalších pohledů. 
Tam, kde je řeč o četnosti památek v rozličných směrech, o typech krajin, bylo by možné i sledovat, jak se terén odráží v 
mentalitě, v charakteristice lidí tu žijících. Jako je typ jihočeský, nebo valašský, může být i typ českorájský? Toť jen jeden příklad 
otázek, které četba otvírá.  



Dílo je pozoruhodné i po stránce výtvarné. Rozličné typy písma, hlavně ale množství obrázků, fotek, náčrtů,  činí z listování 
opravdové potěšení. Soudím, že dílo by v soutěži o nejkrásnější knihu nebylo bez šancí.  
Velkou šanci ale získali konšelé a všichni v Jičíně, kdož jakkoli rozhodují o jeho budoucnosti, když přečtou a zamyslí se. 
  

Ze zápisníku  
- zámek stal se díky Štěpánovi místem, kde se cosi děje. Nemyslím jen parádní akce v Porotním či jiných sálech. Mluvím o 
besídkách ve sklepě, či na nádvoří. Iva Hercíková, Daniel Váša, Petra Hůlová. Už ohlásil kastelán další. Besídky, které nic nebo 
téměř nic nestojí a při tom jsou tuze podnětné. Vypravěč a sládek Váša náležitě přetahoval a lidem se stále nedařilo rozejít.  
Takhle ano. Štěpán si může pro příští rok dát žádost o grant. Toliko je třeba lépe koordinovat termíny, aby se nesešly dvě dobré 
akce ve stejnou chvíli. 
- 14. všesokolský slet. Při odjezdu jičínských cvičenců setkávají se dva světy: Cvičenky a cvičenci většinou důchodového věku a 
pár žákyň. Ty koukají na to hemžení a nechápou. Zatímco „vyspělé cvičenky“, některé nedaleko k osmdesátce, ve svých modrých 
trikách prožívají svůj už bůhvíkolikátý slet. Zajímavá konfrontace. 
Za pár dní přichází poněkud nechápavá esemeska od žákyně z průvodu: „Tady všichni brečejí.“ Není to nádherná metafora 
potkání těch co začínají s nostalgií, ale i s druhým prožíváním světa? 
Co se toho už napovídalo o vlastenectví. Kolik slov, možná ještě více frází ... . Jak je to  prosté: Na Holém vrchu, při odhalování 
Mariánského kamene, začal Petr Šabaka zpívat hymnu. Spontánně, neplánovaně. Při tom to byla ta nejsprávnější chvíle. Nejen 
pro tu píseň, pro zamyšlení. 
Podruhé to bylo cvičení mužů a žen na Strahově na Hašlerovy písničky. Možná tady trochu s dávkou nostalgie. Ale dost lidí si tu 
chvíli uvědomilo. 
- Dny evropského dědictví budou letos zahájeny v Jičíně. Je to prý velká čest, bude to pro město sláva. Ale taky práce. Dny budou 
8. a 9. září a pohádkový festival začne hned následující úterý. V páteční podvečer bude v Lodžii setkání s Valdštejnem, bude 
otevřena výstava lidových řemesel, bude muzika a další. Večer bude v zámku hudebně dramatická koláž Valdštejn – patriot 
jičínský.  Velké gala začne v sobotu na náměstí pod heslem: „Tou jičínskou branou, šel vojáček s pannou ...“. Tedy o tom, jak šly 
vojenské dějiny Jičína. Budou otevřeny mnohé jičínské památky, které běžně přístupné nejsou, jako jezuitská kolej, židovská 
škola  a další.  Každý si „vyfasuje“ vojenskou knížku a při průchodu památkami bude povyšován... .  Jak pravím, akce to bude 
úžasná, kdyby chtěl někdo pomoci, na radnici na kultuře ho rádi přivítají. Práce pro všechny věkové kategorie.  
Dobrá zpráva pro Jičíňáky – všude bude vstup zdarma. 
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Kousek deníku  
Jak jsme dělali kulturu 
Závěsné divadlo mělo dlouhou šňůru představení, a tak nám na jeden den rádi přepustili Valdickou bránu včetně 
několika „pětikil“ reflektorů na osvětlení scény. Monika napsala pro naše autorské čtení spojovací text. Všechno se 
odehrávalo, jinak  ani nemohlo být, v hospodě. 
První zkoušku jsme měli v parku. Čtyři blázni, kteří tam hlasitě četli cosi z papírů a dohadovali se, nevzbudili u 
čtrnáctiletých kuřáků pozornost.  
Druhá zkouška byla zároveň generální a byla těsně před představením. Zjistilo se na ní, že nikdo s vyjímkou Václava 
neumí text a že s tím za zbývajících 50 minut už nic neuděláme. Tak jsme šli na točené. Měl jsem pocit, že Monice, 
která si tohle představení vymyslela, se to moc nelíbilo. Zároveň jsem měl pocit, že jí pivo chutná.  
D volala, že nepřijde, že ji bolí hlava. D mívá tuhle migrénu vždycky, když je výsledek nejistý.  
Ještě ani kloudně Václav a Vašek neupili z druhého piva, a už vymysleli, že bych měl jít k věži hrát na harmoniku, že 
to mám ve scénáři. Pochopil jsem, že chtějí zůstat s Monikou, aby se před ní mohli vytahovat a že já bych jim vadil. 
To taky bylo ve scénáři, ale ne tak brzo. Vylezl jsem těch 76 schodů pro klobouk a harmoniku, sešel, sedl si na schod 
historické Valdické brány, vedle položil klobouk a začal hrát Znám já jeden krásný zámek. Prvně v životě jsem hrál za 
peníze. Na Náměstí svatého Marka v Benátkách se mi to nepodařilo skrze karabiniery.   
Někteří kolemjdoucí se usmívali, někteří útrpně. Někteří si sahali prstem na čelo, myslíce, že to nevidím. V přestávce 
mezi Vítr vane pouští a Pochodem rudých námořníků jsem použil marketingový tah – volal  jsem: „České umění nemá 
na růžích ustláno.“ Pak: „I padesátník je peníz.“ Padla první mince do klobouku.   
Osm hodin věž neodbila. Nebo jsem neslyšel? Prostě nahoře začali hrát a já hrál dole svoje. Ale jeden úder ve čtvrt 
jsem slyšel, sbalil klobouk a funěl kritických 76 schodů. Mluvil Václav a to něco úplně jiného, než bylo ve scénáři, 
takže jsem nemohl vstoupit do děje, nevěda kde právě jsou. Tak jsem vstoupil. Všechno se ostatně v životě stejně 
točí kolem ženskejch, pití a u některých grafomanů ještě okolo psaní. Monika na to měla široký klobouk, provokačně 



vystrčená kolena. Václav motýlka jako ministr Ráát jenže černýho.  Vašek měl podivnou kazajku, o které jsem 
nevěděl, co si mám myslet. Já, jelikož jsem se nestačil převléci, měl jsem šortky, ve kterých na zahrádce zarývám 
hnůj.  
Během představení se nic zvláštního nestalo. Četli jsme své texty, akorát Václav říkal své básně spoza baru 
nazpaměť. Mezi tím jsme mluvili, co nás právě napadlo a co se vůbec nekrylo se scénářem. Někdy bylo dost obtížné 
z toho vybruslit. Hádání mezi Vaškem a Václavem o Moniku (=Eriku) vypadala věrohodně. Trochu jsem měl blbý 
pocit, neboť mezi diváky byla i Václavova pěkná žena.  
Na závěr jsem měl říct nějaké moudro. Tak jsem odcitoval Václava: „Naše těžiště je v genialitě našich literárních děl.“ 
Představení skončilo. Potlesk byl ... . 
Ráno jsem si doma dopřál potěšení vysypaného klobouku. Mezi tím ještě volala D a ptala se, jak to dopadlo. Řekl 
jsem jí, že výborně. Rovnal jsem mince do sloupků podle hodnoty. Pravda, nebyly ty sloupky moc vysoké. Jak, to 
neprozradím. Bil Gates taky neříká, kolik mu ten Mikrosoft vynáší. Ale žena si toho všimla. I patnáctiletá vnučka. 
Nedalo se zapírat. Co říkala pak žena, nesluší se opakovat. Adélka řekla jen: „Dědo!“ Ale museli byste slyšet ten tón.  
Však jsem říkal, že české umění nemá na růžích ustláno.  
           
 
Kačenka 
Je takovým malým zvířátkem. Když běhá po zahradě, kadí tam, kde ji to právě popadne. Domluva nepomáhá. Musí 
přijít trest a ten, jak známo má přijít záhy po činu, aby měl příslušný efekt. Ale zkuste ji plácnout přes prdel po 
takovémhle činu.    
Stáli jsem na naší  zahradě a ptám se: „Máte doma taky šnytlík?“  „To není šnytlík, to je pažitka,“ poučilo mne dítě, 
„pažitku máme.“ Někdy mne ta její přemoudřelost pěkně štve. Jako třeba když vysvětluje, co je řepka olejka ... . 
Babička se chystala, že pojede domů a nemohla nalézt pantofle. Hledali všichni. Až za stodolou, kde by se to 
nejméně čekalo. Káča běží po trávě, babiččiny pantofle v ruce. Před stodolou si je oblékne („Je to nebezpečné, mohla 
by sem si něco vrazit.“) a za stodolou odloží a po trávě pokračuje. Nezajímá ji, čí pantofle jsou. Ona je právě teď 
potřebovala. Krásný život, mít možnost vzít si to, co právě chci, a to beztrestně. Protože kdo by viděl Káču, jak plachtí 
v pantoflích čtyřikrát větších než je její nožička, od trestu by upustil.  
 
Kousek z deníku  
22 7 2006 
Přijeli jsme s Ondřejem (15) na Rosičku. Opuštěný tábor, kam chlapec několik roků jezdil. Ožívá. Téměř v poklusu mi 
všechno ukazuje. Jídelnu, kde jsou složené stany, Kuchyň dřevěnou, nespolehlivě zabedněnou. Pamatuje si, kde na 
louce byly stany kterého oddílu. Úžasnej vztah puberťáka k místu pro někoho obyčejnému. Podařilo se mu rozvinout 
táborovou vlajku. Na ní je patron – Rosník. Nechává se s ní fotit a cítím, jak mu to dělá dobře ... . 
 
23 7 2006 
Jedeme údolím potoka Bělá. Sami. Kraj trochu jihočeský, trochu vysočinský. Povídáme. Najednou dost důvěrně. Už 
nevím, jak jsme se dostali k věcem posledním. Cituju epitaf, co si napsal Francoa Villon. Přibrzdil kolo, poslouchá. 
Pak najednou začne vyjmenovávat, kde by chtěl, aby rozptýlili jeho popel. Podivné, co ta krajina s klukem  udělá. 
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