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Obrazy na bráně 
Pan malíř Břeťa Kužel je mužem mnoha malířských tváří, ale i člověkem několika tváří kumštýřských. Kromě malování i píše a 
to nejen na papír. Své glosy vkládá i do obrazů, a tak jim dává další sdělný  význam.  
Jeho poslední výstava na Valdické bráně ukazuje onu tvář karikaturní. Malíř chodí po městě, sleduje jeho dění v mnoha oblastech, 
taky přehrabuje svou paměť a maluje ty vzpomínky a ty vjemy současné. Takovou vzpomínkou byla třeba éra 
orientačního běhu, ještě za dřevních časů, kdy se opravdu sportovalo jen pro radost, a to i na vyšších úrovních. Tehdy byl nejen 
závodníkem, ale i oddílovým výtvarníkem. 
Krásnou vzpomínkou je i obraz, který připomíná, jak v roce 1907 maloval v Jičíně na pozvání Járy Cimrmana Henri Rouseau. 
Pokud by kdo se snažil událost zpochybnit, tomu náš pan malíř ukáže na své klopě odznak totožný s tím, který má francouzský 
mistr na obraze.  Je vůbec Kuželova výstava na bráně nejen ilustrací k dějinám Jičína, ale i samotnou kronikou. Částečně psanou, 
částečně malovanou. Dokazuje  to i vzpomínka na kamnáře Kužela. Pravda, ne všechny obrazy jsou autentické originály. Mistr 
přiznal, že jeden mu pomohla dodělat malá Andrejka. K tomu se redakce uštěpačně ptá, zda se taky bude podílet ne honoráři? I 
tenhle obraz paní, která sedávala se svými ponožkami a rukavicemi v podloubí, patří k dějinám města. Pozoruhodností je i 
skutečnost, že paralelně se vznikem obrazu vznikla v Jičíně i povídka s ponožkovým tématem. Aniž by malíř a spisovatel o sobě 
věděli a se domluvili. Dle posledních zpráv byla i báseň napsána. Inu, jest kumšt jedním velkým dobrodružstvím, kde se příběhy  
a žánry prolínají, a my to ani často nemáme čas objevit.  
Vernisáž výstavy 6. 8. byla příjemnou událostí a setkáním. Ano, i setkáním kumštýřů. Pan profesor Eman Bosák (82), jehož 
grafické listy se sportovní tématikou jsou známy, vystoupil  oněch 152 schodů za kolegou a zeptal se, zda už je nahoře, že by ještě 
výš. Pěkně si pak kolegové popovídali.  
„Něco jiného je vidět - a něo jiného je malovat. ... Moje obrazy nestačí prohlížet, ty se musejí studovat.“ Tak pravil mistr umění 
malířského Břetislav Kužel. Jeho výstava na Valdické bráně potrvá do 17.září. 
 

Vážím si svého školního vzdělání. Pamatuju si například jméno rostliny srha laločnatá, i když 
nevím co to je. . Mám ten výraz volně k použití třeba někdy pro nějakou zlou babu.  
                                                                                                                         Ludvík Vaculík 
 
 

Sedmý zámecký hudebně literární 
Festival na Hradech měl novinku: výukový seminář mluvních dovedností. Vedl Alfréd Strejček a krbový sál byl nabitý, sedělo se 
i na zemi. Pan Strejček mluvit umí a o mluvení umí i vyučovat. 4. srpna byla jeho dvouhodinovka pestrá, plná praktických rad i 
cvičení. „Soustředit = zastavit, upnout zrak do jednoho bodu, zadýchat si.  Sebevědomí. Oči nás prozrazují. Body v prostoru jsou 
v mluvě tečky. Chodit po diagonále. Na kašlání je nejlepší lékořice. Mluvíme zbytečně rychle. Má se mluvit jen když je třeba. 
Zákon jeviště: Ať se stane cokoliv, tak se tvářit, že to tak má být. Jediné co zůstane, je právě naše mateřština.“ Jen několik 
poznámek z bloku. 
Následuje vernisáž výstavy skupiny Nedonošení. Na nádvoří kapela bubnů. V gotické části obrazy a objekty. U každého z nich je 
potřeba se zastavit a zamyslit. A bubny víří. „Neustále hledáme cestu,“ tak pravil Miloš Petera při zahájení výstavy. 
Vivat Carolus Quatrus. Alfréd Strejček slovo, Štěpán Rak kytara. Český král Karel IV. myšlenky. Nádvoří zámku. Velikost 
člověka pozná se taky podle toho, jak dlouho platí jeho slova, jeho myšlenky. Pokud nějaké měl. Karel: „Kdo se domnívá, že už 
moudrý je – neví zhola nic.“ 
Toť jeden ze čtyř festivalových dní. Pardon, ještě chybí noční prohlídka zámku. Nestíhám. Musím dojet za světla. Na zkratce 
mezi Veliší a Šlikovnou je bod zlomu. Bod pro výhled. Noc se právě tady potkává s dnem. Zážitků z Hradů je moc. Ale který je 
silnější než krátké zastavení na Velišském hřbetě v tuhle chvíli?     
 

Kozí mejdan 
Nedaleko ohniště, tedy i nedaleko  pivního stánku (dvanáctka Krakonoš s kelímkem za patnáct) stojí hospodář Standa Penc a 
vykládá: „Ze stáje vyvozili jsme 90 vozíků všeho možného, aby bylo kde sedět, když bude pršet. Staré železo jsme vytřídili, 
kdyby někdo něco potřeboval ... .“ Hlavní organizátor mejdanu ukázal na úhledné hromádky. Pak se pochlubil, že nikde není 



bláto, protože využívají staré seno, které se zašlape a semínka ve vlhku vzklíčí na novou trávu. Penc byl slušně oblečen a nohy 
měl patrně umyté. „Tři dny prší, vidíš, není tu bláto.“ 
V Milkovicích byla v sobotu 5. srpna pohoda. Jeden z písničkářů hrál na kytaru songy, dal se z nich vysledovat náboženský 
podtext. Kdo chtěl, poslouchal, kdo nechtěl, bavil se u ohně, nebo se s někým líbal, měl-li s kým. Taky bylo možné hledět do 
krajiny, jižní výhled směr Osenice je úžasný za každého počasí. V bývalé stáji hrála kapela s tvrdší muzikou.  Ve stánku se 
prodávaly úžasné škvarkové placky.  
Někdo přiložil na oheň a redaktor Prochoroviny začal plnit novinářské povinnosti.   
Položil otázku: “Co vás nejvíc se..  štve, na současném světě u nás?” 
Odpověď přišla záhy: „A ty seš kdo? Blbě tě ustrojili, fízly poznám.“ A bavili se dál, stačil jsem zaslechnout jen A-kontra. 
Bylo možno se urazit, na svých bílých doktorských páskových sandálech a zelených šusťákách si zakládám. Však je už pár let 
nosím. Ale touha dozvědět se víc o názorech „současné mládeže“ byla  silnější. Zvlášť, když blízko seděla dlouhovlasatá holka.  
Tak jsem zkusil dlouhovlasatého kluka. Vyprávěl o svých stránkách, kde publikuje. (Doma jsem si je otevřel, byly celé černé a 
poezie nepříliš optimistická.) Druhý kluk bude učit matiku a fyziku, ale po škole nechce přímo do školy. Trochu poznat život.  
Pak ještě zaznělo: 
„Lidi k sobě mají dál a dál. Dřív se sešli v hospodě. Dnes se nedomluví ani mobilem.“ 
„Dnešní doba neumožní individualitu. Pozitivní lidé jsou křesťané. Závidím jim jejich radost ze života.“ 
„Ti, co jsou na politické scéně jsou moc kamarádi s USA. ... Hlavně bacha na teroristy. ... Proč by u nás měly být raketové 
základny? „ 
K té pěkné holce si logicky přišel sednou kluk, který k ní patřil.  
A mně zazvonil  mobil, že mám jít dolů k autu. Dobře mi tak. 
 

Pohledy do minulosti 
Přechod ze zaměstnání do důchodu může pro mnohé znamenat dost velký otřes a ne každý dovede se s obdobím neaktivity 
srovnat. Ale vždyť  přece neaktivita je otázkou vůle. A kdo chce ... 
Pan Miroslav Bartoň v téhle chvíli začal sepisovat své Pohledy do minulosti Markvartic. Jak píše v úvodu, dva roky  strávil v 
archivech a při vyhledávání pamětníků a rozličných pramenů, obstarávání fotografií, aby z toho všeho vznikl téměř stostránkový 
spis o jeho rodišti.  
Zajisté, našel by odborník i kritická slova k nepřesnostem v textu, požadoval by doplňky, či upřesnění.   
Nejde jen o zajímavý materiál, po kterém v budoucnu rádi sáhnou studenti, vlastivědní pracovníci, či další badatelé. Je tu i ona 
krásná nostalgie vzpomínek, ve kterých si my starší tak libujeme. I třeba potěšení z neúnavné práce kronikáře Karla Vovsa. Taky 
o ono úžasné větvení, kdy jeden otevřený problém větví se v další zajímavosti, které bychom měli vypátrat. Podnětná je i potřeba 
prostudovat si spisy Pekařovy či dalších historiků. Vedlejším produktem je i připomenutí krásných českých slov a vysvětlení 
jejich významu. Kdo dnes ví, co znamená třeba půllán, k čemu sloužila Kampelička, či jak fungovala sušírna ovoce. 
Dobře psané takové dílo je vyprávěním příběhů. Dovídáme se kupříkladu o dost těžkém postavení učitelů v době minulé, kdy byli 
odkázáni na rozličné příspěvky i zásahy do své práce. Až kuriozně zní, že za války bylo přikázáno hubit holuby, neboť  oni zobou 
zrní, kterého se nedostávalo... . 
„Mám rád rodnou ves,“ píše Miroslav Bartoň. Každý, kdo svou lásku takhle projevuje, činí něco i pro druhé. 
 

Tour nejen pivní 
Zakladatel cyklospolečenské akce Pavel Stránský – Hillo se svou francouštinou trval na tom, že ve slově pivo musí být apostrof. 
Tedy Tour de Bie‚re. Volil dobře. Letos se sešlo 414 závodnic a závodníků. Nejmladší byli kluci ze školy, nejstarší Zdeněk 
Konečný se narodil v roce 1930. Bylo to od založení po pětadvacáté a to už je tradice dlouhodobá. A kdo by si myslel, že jde o 
pivní záležitost, ať si zkusí těch 73 kilometrů, které vedou přes hřeben hory Tábor a Kozákov. 
Závod je oslavou jednoho z nejúžasnějších vynálezů lidstva – kola, či velocipédu. Kdo není veterán nebo žena, musí povinně na 
stroji formule „schvarz“. Tedy na klasickém cestovním kole bez přehazovačky. Technická přejímka je náročná. Světlo, odrazka, 
ruční brzda, blatníky, zvonek. Za každou chybějící součást je pětiminutová penalizace. Na některá kola, dnes už historická, je 
radost pohledět. Podobně jako na starý „kostitřas“, či dvoukola a trojkola. Estetický prvek tedy není jen v tom, že plnou čtvrtinu 
závodního pole tvoří půvabné cyklistky.      
Příprava na závod není jen treningová. Závodníci sdružují se v družstva a jejich názvy stojí za zaznamenání: Vytahaný Gufero, 7 
statečných, Zoufalé manželky, Bejčci, Já, Ajtakrajta ... . V předvečer, někdy i dlouho do noci, vyrábějí se oddílové dresy, které 
bývají  výtvarným dílem.  Závod má svou miss (Zdeněk Konečný) i svou společenskou stránku, která vrcholí tancem po závodě.  
Pozoruhodné je i to, že se jedná o jednu z posledních amatérských akcí v české kotlině. Každý si jede za své a za sebe,  dotace 
nejsou. Žádné ceny si nikdo neodnáší – vítězné pivo vypije si každý hned na stupni vítězů. 
 

Ze zápisníku: 
-Konference o minulosti a budoucnosti Valdštejnova města byla 10. října  2001. Není podstatné, proč tak mnoho cenných 
poznatků, názorů, myšlenek vyšlo ve sborníku až nyní. Sociální ekolog Bohuslav Blažek a památkářský odborník Jaroslav 
Wagner už nejsou. Blažkovo: „Oblouk sklenutý od renesančního kondotiera k soudobému urbanismu je tedy vlastně příběhem 
ideje pokroku, ale s temným počátkem i koncem,“ stále platí. Právě tak jako Gottliebem formulovaný poznatek, že Jičín je místo, 
kde se město dotýká krajiny nebo kde se okolní krajina dotýká krajiny města. A že hrozí nebezpečí, že Jičín o tyto hodnoty během 
několika málo let přijde. 



(Knihovnička RMAG svazek  1: Valdštejnovo město Jičín) 
-Je to náhoda, že začátkem srpna potkávají se dva světy? Kozí mejdan Milkovice a Zámecký festival Staré Hrady. Vzdálenost 
geografická 1,1 kilometrů, vzdálenost žánrová ... ? Kdo posoudí? Ale dost je takových, kteří si to o sobě myslí. Dva projevy 
kultury. Dva příklady člověčí aktivity, nápadů, práce. Dva silné vjemy, prožitky. Pro někoho zdroje inspirace. Pro jiného neznámé 
události. Nebo i příčina ke kávové či pivní kritice. Není to nádhera, v jak pestrém světě žijeme? 
-V cíli Tour na koupališti po 73 kilometrech odposloucháno: 
„Ty vole, když nasedneš u hospody pod Kozákovem, ani nešlápneš, a najednou tam máš 67 (kilometrů za hodinu na starém 
kole).“ 
„Bylo to krátký, ani jsme si nestačily popovídat (znělo v hloučku děvčat, které právě dojely).“ 
-Ano x ne. I to patří k současné naší společnosti, že stále méně platí jasná mluva.  Na otázku vám dnes málokdo odpoví 
jednoznačným souhlasem, či popřením. Zpravidla dostane se vám mnoha slov, ze kterých není odpověď jasná, a často spíš přináší  
další otazníky.  
Je náš život tak složitý, že jinak nelze? Nebo si v těch otaznících libujeme? Jejich zodpovídáním, stoupá  důležitost naše, nebo 
našeho úřadu.  Taky můžeme poslat tazatele, aby si je nechal zodpovědět na další instituci. A tím se vyhnout práci. Ostatně mnozí 
z nás i ta bezobsažná slova za práci považují. 
Absolutního mistrovství v této nové disciplině dosáhl člověk živoucí, který  nese hrdý název ČESKÝ ÚŘEDNÍK. 
- Ale pestrý je, tuze. Je zajímavé, že  se ona pestrost objevuje tím víc, čím  intenzivnější je práce. Pořadatelé národního zahájení 
Dnů evropského dědictví museli kupříkladu sehnat slamník. Což slamník by se snad sehnal, ale suchá řezaná sláma? Taky se 
sháněla levná dřevěná pivní basa. Ale největším dobrodružstvím bylo opatřit text písničky, která je ústředním motivem akce: Tou 
jičínskou branou šel vojáček s pannou. Někteří oslovení nevěděli, někteří možná věděli, slíbili a taky nedodali. Někteří sice 
nedodali, ale poslali esej na motivy jak panna mačká ptáčka. A že ten motiv ptáčků vyskytuje se i v jiné písni o Jičíně. A jak to 
s těmi ptáčky vlastně je. (JG). Ale nezklamala městská knihovna, která brzy bude knihovnou Václava Čtvrtka. Vida, jak užitečná 
je to instituce.  
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Kačenka  zase 
  
- Zkuste nechat ženskou bez dozoru. Nejnebezpečnější je, když je „hodná“. Nebrečí, nic nechce, 
ani žvejkavé medvídky. To právě něco vyvádí. Kačenka to umí. Třeba  až druhý den najdu 
rozsvícené (a vysvícené) všechny baterky a blikačky, co v šuplíků mám.  
Jindy zase snědla celou zubní pastu. Kartáček ale zůstal netknutý. Z pusy, tuším i z uší, jí šly 
bublinky. „Maminka mi říkala, že si mám čistot zuby,“ vysvětlila nám. 
Ale nesnáší domlouvání. Buď odchází, nebo dává najevo, že neposlouchá. Nebo se mstí 
dodatečně. Třeba jako nedávno: nacpala celé mýdlo do výlevky. Říkám, ženská vynalézavost je 
bezbřehá. 
- Šli jsme uříznout klacky k rajčatům. Pomáhala, podávala sekyru i pilku. vlezla i do největšího 
houští u rybníka. Tak povídám: „Vykoupeme se.“ Souhlasila. Pravda, moc teplo nebylo, možná 
že ten den koupali jsme se v České republice jen my dva. Instruoval jsem ji, že nesmí nic 
povědět ani babičce, ani rodičům. Souhlasila. Dodržela. Inu, snad to s tou ženskou ukecaností 
není tak hrozné.   
- V knihovně se Káča (je rychlejší než my) vrhla k regálům a začala jim tam vytahovat ty 
destičky, co oddělují písmeno I od J a další. Písmena ji moc nezajímají, tím méně jejich 
rozdělení. Po umravnění se soustředila na krabici Harlequinů a vybrala si knížku s líbací scénou 
na obalu, co té holce tam trochu padá ramínko. Dlouho ji paní knihovnice Lenka přesvědčovala 
na dětské čtivo, než si dala říci. Pak ale zase chtěla všechny knížky domů. Naznačovala, že to 
tam stejně teď nikdo nečte. Nakonec jsme ji přesvědčili na Perníkovou chaloupku a Míšu a 
Lidušku, které shánějí peníze na vyléčení nemocného dědečka. Cestou domů pozoroval jsem 
malou intelektuálku (chyběly jen brýle), jak si hrdě nese knížky pod paždí. Přemejšlel, jak ji 



vysvětlím, proč musejí shánět peníze, když pan  doktor Raath tvrdí, že vždycky je nějaký lék 
bezplatný.  
- Už dva dny hledám brejle. Přesně od té doby, co tu naposledy byla Káča. Káča potřebuje 
všechno a zmocňuje se toho bezohledně. A nevěřím tomu, že si není vědoma důsledků svého 
počínání. V případě brýlí přišla mi záhy představa, jak po chvíli, kdy dána spát, vytahuje skryté 
zrcátko a baterku, nasazuje si brýle. jednou jako Bartoška na karlovarském festivalu doprostřed 
vlasů, jindy jako přísná úča. Dívá se do zrcátka a pitvoří se. Kdybych ji mohl při tom vidět, snad 
bych i ty brýle oželel.  
 
 

Kousky z deníku 
29. 8. 2006 
Machov. Dovídám se, že za kopcem v Bezděkově pocítil Josef Váchal „mystickou náplň přírody“ 
a v důsledku toho tam namaloval a vyryl některá svá nejlepší díla. Studeňanský dřevorytec byl 
tu v roce 1917 a 1918 hostem faráře Sigismunda Boušky. Nelze se divit. Krajina pod 
Broumovskými stěnami přímo k tomu provokuje. Patří sem i skutečnost, že se pak taky (jinak by 
u Váchala ani nemohlo být) s Bouškou rozkamarádil. 
Zajímavé na všem pro nás je ono větvení. Přijedu na dovolenou a potkávám se se starým 
známým, aniž bych si to plánoval, nebo to čekal. A jsou tu další poznání a otázky . Ostatně třeba 
i to, že i tady sbíral Jičíňák J. Š. Kubín své náměty ... . A jsme opět u onoho větvení. Celý život 
je vlastně odolávání pokušení jít za těmi mnoha podněty, které nás pronásledují. Chválabohu 
neubývají. Stále nás provokují. To je dobře. Až přestanou, budeme umřelí. 
 
Před oknem je louka. Nakloněná, aby na ní bylo všechno vidět. Nakloněná  louka je stráň. 
Nahoře, kde se potkává tráva s nebem, je dobrodružství. Z okna nelze vůbec vytušit, co za tím 
horizontem je. Buď pohled do údolí, placka, i  mírné stoupání tam může být. Další tráva, pole, 
domy, les ... . Od kávy za opršelým oknem ledacos si můžu představovat. Aby to bylo 
dramatičtější, jsou nahoře krávy. Tak se dovedou postavit, že jsou na horizontu krásně proti 
nebi, které pod jejich břichem prosvítá. Když je nebe světlé, jsou krávy krásně vymalované. 
Jejich obrys je poutavý. I terén za nimi. Leje. Tráva je namočená, i provazy jdou shora. Nejdu se 
tam podívat. Nejen kvůli dešti. Přece není dobré všechno vědět. Okradl bych se o své 
představy. 
 
7. 9. 2006 
Došlo mi, proč stále odkládám některé věci, než se do nich pustím. Možná to ani není úplně 
lenost. Jen obava z neúspěchu. Že něco udělám blbě. Pocit zodpovědnosti z nedobře vykonané 
práce. (Že bych ho měl?) Teď stojím před novinami. Je tu ona nejistota: že se nepovede je 
zalomit, že zklame počítač, nezafunguje tiskárna, že mi po vyjití budou lidi volat (Matějková) co 
je blbě. To je občasná příčina u mnohých lidí se radši do ničeho nepouštějí? To u mne není. Já 
se do toho pustím až střemhlavě, a teprve pak začnu fňukat, že to nestihnu, či udělám blbě. Jak 
to tedy s tou zodpovědností je?   
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