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Jeden víkend (2. – 3. 6. 2007) 
Sobota poledne. V Bukvici předjíždějí  nás jakási stará auta a motorky. V nich mladí lidé ve starých šatech. Nebyla ta stará 
móda krásná? I v autech i v lidech. 
Osenice jsou na kopci, výhled k nim patří. Možná tráva vlála ve větru stejně, když tu byli Foerstrové. Teď zůstalo jejich 
jméno, památník, tradice. Konají se Foerstrovy Osenice. Každý z 8 sborů má 4 písně. Střídají se rychle. Při střídání mluví 
Fredy Strejček. Mluví pěkně co do obsahu i formy. Zůstává jedním z nemnoha moderátorů, který umí česky. Radost 
poslouchat, když cituje Karla IV. Některá moudra platí stále, možná dnes víc, než tenkrát.  
Každý sbor je svérázný, to, že se navzdory nepřízni času udržely je společné. Některé sahají přes 3 století.  Před starými pány 
z Pražských mužských sborů stojí dívka – studentka. Nádherně vlaje rukama a staří pánové, sami se nazvali spolek důchodců, 
tu holku poslouchají, snad na pokyn každého prstu. Pak přijde na scénu více než 200 lidí – sbory se spojily. Zpívají Veru si ty 
šohajíček.   
Kohouti, psi, ptáci nemohou konkurovat lidskému hlasu, končí Alfréd Strejček  koncert sedmého ročníku Foerstrových 
Osenic. 
Sobota večer – Vzhůru  Kopidlno. Údaje o tom, kdo sousedské setkání a všechno to konání  vymyslel, se liší. Kopidlenští? 
Lidé z jičínského muzea? Není důležité. Podstatné je, že bez pomoci kopidlenských spolků, institucí, občanů by lidé místní i 
přespolní nejspíš seděli u televize. Začíná se na náměstí u „sousedského stolu“. Mažoretky, projevy, křest knihy Ilony 
Pluhařové o Skřítku Stulíkovi. Otevřený je zámek, krásné sály přeměněny v muzeum. Je tu i bible  z roku 1487 v Kopidlně 
objevená. V okně bílá paní, na nádvoří zámku bludiště, kterým děti rády bloudí. Vtipně naskládané ze zeleného rákosu.      
Skleník opravdu otevřen, potíže se slimáky mají i tady. Káva se opravdu podávala v půvabné improvizované kavárně na 
písku s výhledem do parku. Komu se naskytne tahle nádherná příležitost? Když ještě k tomu hraje natáčecí gramofon 
s obrovskou rourou.  Honem do sokolovny. Na jedné straně historie Sokola, na druhé vzpomínání na Banjo Jamboréé. 
Větráci hrají v předsálí své staré dobré blugrass. „Je to skoro zázrak, že se takhle sešli,“ říká pan učitel Suchoradský.  
V kostele je nabito. Pražské Ritornelo Michala pospíšila má tu na Jičínsku už domovské právo. Patří nejen sem, ale i 
k procesím, či jiným slávám v kraji. Na náměstí pak ochtnávka z moštárny, psléze ohňostroj – a na  co všechno jsme ve výčtu 
zapomněli? 
Nejpozoruhodnější ale je vědomí, že to jde. Něco dobré vůle, dosti práce, starostí …, ale hlavní je vědomí, že se lidi dovedou 
u dobrého díla sejít. „Není to tak o penězích, jako o nápadech,“ říká Lenka Kropáčková z kopidlenské radnice.  
 
Neděle po obědě – Zámostí. I tady se  sousedé sešli. Aby se poradovali, jak pěkně upravili náves, opravili čekárnu. Navařili 
guláš, narazili sud. Lukáš Bílek a jeho přátelé přivezli výstavu o geoparcích. Pan starosta Adamec zavzpomínal na dění 
v obci v minulosti. Jaká že to byla velká ves a slavná. 260 lidí tu žilo, čtenářsko- ochotnický spolek se jmenoval Havlíček. Na 
60 lidí odešlo po válce do pohraničí. Byl obnoven rybník Pařez. V 77 zaveden vodovod …. Hrála muzika, koláčky a preclíky 
byly fantastické, lidi si povídali, zavzpomínali. Pod staletým krásně ošetřeným dubem dobře se sedělo. Patriotismus není 
planý pojem. Ani k němu nemusí být bůhvíjaké projevy.  
Nechtělo se  domů, ale svatý Petr potřeboval zalejt. A tak to spustil. Jedu a přes brýle nevidím, potřeboval bych stírače. Ale 
radši ne, to bych zase dobře viděl, jak beznadějně leje a leje. 
 

Staré Hrady zvou 
Památník národního písemnictví v Praze ve spolupráci se Svazkem obcí Mariánská zahrada, regionálním 
muzeem a galerií v Jičíně, OS SH, ZŠ v Libáni, Jičíněvsi a ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši pořádá od 18. 
červan do 31. srpna 2007 výstavu o Mariánské zahradě. 
Zveme vás k zamyšlení nad tím, co je to krajina, co pro nás znamená místo, kde žijete, jak na vás působí, co vám 
dává, jak si ho přizpůsobujete i jak se musíte přizpůsobit jemu. Krajina území Mariánské zahrady se odrazila v 
díle spisovatelů – zdejších rodáků i dalších, které zaujala. Pohled do minulosti umožní i kresby Jaroslava Marka. 
Byl tak zachycen sice „náš“ region, ale přece jenom jde o jinou krajinu. Krajina se totiž mění v čase. Tuto 
kutečnost si můžete lépe uvědomit nad fotografiemi Karla Neckaře z poslední doby, díky nimž jsme pro vás 
připravili zajímavou procházku založenou na výhledu z Lorety. 
 

Abychme se ne.......   
Do Prahy přijel prezident zeměkoule. Obsluhovat ho bude třicet kuchařů, sto číšníků. Tisíce policistů a všelijakých puškařů 
bude dávat pozor, aby si někdo nevyvětral byt a neotevřel okno. Kdyby radši lépe hlídali a chytali různé Krejčíře. 
To my tady v Jičíně nemáme. Opravdu nemáme? Jedna kulturní akce. Sál je plný. Přichází pan Tenatenfunkcionář s chotí. 
Jsou uvedeni do první řady, kde je pro ně rezervováno místo. Neboť oni už nejsou Obyčejní Občané. Oni mají vliv na 
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rozdělování peněz. Na rozdělování lidí do rozličných postů. Pravda, nerozdělují peníze své. Třeba zrovna koruny z daní pana 
Nováka, zedníka, který špatně slyší, ale místo  v první řadě je rezervováno. 
Vymysleli jsme si „podpatronáty“.  Událost se nekoná proto, že ji připravili lidé. Ale že je pod patronátem Kohosi. Ten ani 
neví dohromady, o co jde. Na událost nepřijde. Někdy se ani neomluví. Ale je Podpatron. Pamatujete, jak  za komunismu 
bývala čestná předsednictví, která nikdy nikomu nepředsedala. Tenkrát jsme  se tomu smáli. Teď bychom se měli smát sami 
sobě. Vždyť my si ty Podpatrony svou servilností vychováváme. Neboť člověk je nadán ješitností a snadno podlehne vědomí 
své vlastní důležitosti. Zvlášť když ho v tom jeho okolí utvrzuje. A vůbec mu nevadí, že má pod papalášskou obuví roztrhané 
ponožky a právě dnes mu  sekretářka opravila v jeho textu opravdu, ale opravdu ošklivé pravopisné chyby.  
 

Jenom politici, manažeři a teenageři jsou s názory a úsudky často šupem hotovi. (Arnošt Goldflam)  
   

Novináři jsou blbí. Zjistil jsem, že největší počet  pitomců na metr čtvereční je v české žurnalistice (Miloš Zeman) 

 
Český ráj Karla Čermáka 
A o to jde. Nepředvádět se, být užitečný. A zároveň mít  dobrý pocit. 
Karel Čermák sbírá pohlednice. A protože je z Prahy, tak jich má nejvíc z našeho okolí. On pak ty pohlednice dává do knih a 
tak si je bez výstavy můžou prohlížet tisíce lidí. Zajisté nejde jen o prohlížení. Oni si tím uvědomují, jaká je, jaká byla naše 
krajina. Takhle se buduje vztah k ní. I touha po jejím dalším poznávání. 
Takže Karel sebral ty pohlednice z vesniček v Českém ráji a šel do nakladatelství Paseka. A protože je to Karel, nestačilo mu 
jen pohlednice shromáždit a na jednom řádku napsat o co jde. On do těch vesniček jel a snažil se najít ono místo, odkud byly 
kdysi focené a fotografii zopakovat. Nejen to. Pátral za pomocí kronikářů po zajímavostech onoho místa. Dějepis a zeměpis 
v praxi. Tou nejpoutavější formou. Tím spíš, že Karel o našem kraji hodně ví a dovede poutavě vyprávět.   
Jenomže u Paseků to takhle nechtěli. Těm by právě vyhovoval jen ten jeden obrázek a ten jeden řádek. A tak šel s tím vším 
dílem Karel do Jilemnice za panem Leošem Erbenem, tedy nakladatelství Gentiana, a dohodli se. Požádali pana Jana Peteru o 
mapky, aby to bylo ještě názornější. A co nebylo vyfocené, nebo nebylo vyfocené dobře, to pak Erben doplnil. A taky chodili 
a jezdili a objevovali spolu. Jak prosté. A jak náročné. Na čas, studium, dopisování s obcemi. Obeslali 60, vrátilo se 45 
odpovědí. Takovéhle dílo se nedá dělat pro vysoký vejdělek.  
Knížka se jmenuje Český ráj. Pohledy do zašlých časů. A všichni tvůrci ji  ve středu 13. 6. 2007 v jičínské knihovně Václava 
Čtvrtka představili veřejnosti. Bez vysoce postavených kmotrů, kteří často ani nevědí co v knížce je, bez vzletných slov a 
předvádění sebe sama. Karel Čermák o sobě tvrdil, že neumí mluvit. A pak snad půl hodiny poutavě vyprávěl o tom, jak 
vznikalo označení Český ráj i o tom, jak jeho vesničkami putoval a putovali a co všechno zajímavého při tom poznal. Třeba i 
to, jak máme sice kvalitní mapy, ale člověk přes to někdy ztrácí v krajině přehled. Zámek před sebou sice v dáli vidíme, ale 
ten obrovský lán před námi v mapě nenajdeme.  
Pan Erben ho v zápětí doplnil. Trefně poznamenal, že dnešní krajina je zarostlá až zasviněná a zadrátovaná. Péče chalupářů 
často končí u plotu zahrádky. Náves je už tak nezajímá. Že za posledních dvacet let se středy měst změnily, ale u mnohých 
vesniček ne. Optimisticky pak vyzněl Erbenův plán, že za 30 let by chtěl své putování zopakovat.  
Knížky, jejich čtení, ale i povídání o nich, to je zdroj k obohacení života. Pánové Čermák, Erben, ale i mnozí přítomní 
kronikáři, kteří za svůj příspěvek dostali knížku, to dokázali.   
Pesimistická zkušenost pana Erbena neplatí všude. Příkladem pěkně upravené návsi je kupříkladu Zámostí.  
   

Krajiny J Q V 
Pan malíř Valter pravil: „Tady můžete z každého místa namalovat čtyři obrazy.“ Kdo se přijdete podívat do Bukvice na jeho 
špejchar, který proměnil na galerii, uvěříte. Nemusí chodit daleko, stačí se dívat. Téměř všechny obrázky pocházejí 
z Bukvice a okolí. Pracuje tuší, v jedné ruce nádobku, v druhé pero v násadce. Nebo nejlevnější technikou - vodovými 
barvami jako ve škole. Milé obrázky.  
Bukvičtí si podali přihlášku do soutěže Vesnice roku. Valtrovo konání k bohatým aktivitám obce dobře přispívá. 
 
 

Vyšla kniha M Ščigola a V. Burjánka 
Jen krátká návštěva potěší 

(Pocta Vladimíru Komárkovi) 

 
Méně známí mezi námi 
Martin Šandera fotí žížaly, žáby, brouky a jiné tvory z živočišné říše. K tomu aby je zvěčnil v pozoruhodných situacích, musí 
mít ale náležitou trpělivost. A dosti o jejich životě vědět. Jen tak mohl v červnu v knihovně vystavovat obrázky, z kterých se 
dovídáme jak se páří žížaly, že mrštík obecný žije pod mrtvolkami zvířat, že hnědý skokan se při páření zbarví do modra ... . 
Inu, je i ve fotografickém světe stále co objevovat.  
 

Bucek Šlengerovi 
Nově otevřené prostory Galerie Josefa Bucka Spektrum ve Vokšicích jsou opravdu krásné. Tím krásnější, že vytvořené 
z kravína. Stěny růžové, světle zelené, umělé osvětlení umožní nasvícení přímé i odrazem. Krása vystavených ženských těl 
tohle všechno umocňuje. Bum. Ženy Karla Šlengera, kterým je tahle půlka galerie věnována, nepředstavují ideál současné 
ženské krásy. Jsou … jak to říct decentně …, jsou tlusté. Vnady poněkud překypují. A co je vlastně krása? 
Lucie Šiklová z Národní galerie, která výstavu zahajovala, mluví o informelu, což znamená beztvarý, bez formy. O tom že 
mistr  své téma uchopil brutálně. A že Věstonická Venuše …, však si pamatujeme tu sošku z učebnice. Pak Hanka, vnučka 
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malíře, na dotaz odpovídá, že modelem nebyl nikdo z rodiny. Babička Šlengrová byla, mnozí ji pamatujeme, pěkná ženská. 
Ale to nemá s viděním kumštu nic  společného. O těchhle tvarech, jejich nazírání a vysvětlování je onen zvláštní kousek 
člověčího konání zvaný výtvarné umění.  A nebo jen nám laikům postačí citlivý přístup?   
Přední místnost je krajinářská. Většinou z Šlengerových Chomutic a okolí. Podobně jako akty vedle, vše laděno dohněda. 
Nemůžeme tu uplatnit větu o přepestré Šlengerově paletě. Jakási podivuhodná nostalgie tu je, která vede do hloubky. Není to 
povrchní líbivost. Mistrovi jí nebylo třeba. Paní Šlengerová, když ještě byla, a její muž už ne, vzpomínala, jak vyšli před 
domek a malíř pravil: „Jaké je úžasné dnes  světlo.“ A dodávala, že pro ni byl to obyčejný den. A znovu přichází myšlenka o 
rozličném vidění světa. A ona neplatí jen v kumštu. 
Vedle mnoha myšlenek, které na vernisáži ve Vokšicích dne 17. 6. zazněly, byla i slova o tom, jak úžasné by bylo, kdyby 
Jičín našel místo pro trvalou exposici Karla Šlengera. Soudím, že vedle všelijakých průmyslových zón bylo by to krásné 
potvrzení toho, jak otcové města uvažují i kulturně.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kousky z deníku 
03 06 2007 
V Řáholci sedíme s pánem. Jmenuje se Jan Vipler, je mu 66 let a bydlí kdesi v Kanadě v provincii Britská 
Kolumbie. Ale před rokem 1968 bydlel v Jičíně a za tehdy slavný atletický oddíle skákal trojskok a běhal. Proč 
přijel z Britské Kolumbie? Aby si na jičínském stadionu skočil trojskok. Aby  s kamarády z někdejšího oddílu 
zaběhnul Brada. Pak zase odjede do Britské Kolumbie, která leží v zemi Kanada v Novém Světě.  
Vypráví. Osudy utečenců jsou rozmanité, v mnohém podobné. Ale aby někdo letěl přes Atlantik jen pro to, aby si 
po desítkách let zaběhnul Brada, to se zase tak často nestává. 
07 06 2007 
Tiskovka. Dotaz: Jak s kasárny a hotelem Start? Prý se neozvali. Už se neptám, zdali společnost Global je radnicí 
považována za důvěryhodného partnera.  
Začátek bouřlivý. Dotaz na reklamní akci vánoční výzdoby Jičína. Rozhořčení nad tím, že lidem nevpuštěným na 
raut do parku nedostalo se náležitého vysvětlení. Prý někteří rodiče říkali dětem, že uvnitř jsou princové a 
princezny a tam my nesmíme.  Starosta: „Já sám jsem jim to šel říci. Jsou to pořád stejní lidé, jako ti okolo 
privatizace 
bytů. 
Najednou se  objevuje ono klasické MY a ONI. Své soupeře (nepřátele, protivníky) máme pojemenované. Jak by 
se v Jičíně žilo, kdyby tu pár lidí neobtěžovalo.  
Místostarosta Brykner je spoluzakladatel Svazku obcí proti hazardu. Chvályhodné konání. Od vedení obce je 
označen za hrdinu.  
Po tiskovce výběr. Slavnostní předání výtěžku plesu Rotary klubu organizaci pro postižené Apropo, nebo schůze 
Pétépáků. Rotary nese vzpomínku na Vladimíra Krátkého, který byl spoluzakladatelem. Jak mi vysvětloval 
význam organizace. I jak jsem ho provokoval o elitářství. To zůstalo. Pánové z Rotary se musí předvést, předávat 
s parádou na radnici. To opravdu nejde, aby dobročinnost byla neokázalá? Bez dokazování vlastních kvalit 
dárců? 
Hoši s černými výložkami schůzují ve správné hospodě – v Řáholci. Muzeum vydalo o nich knížku. Každý napsal 
svůj příběh. Někdo upovídaný, jiný až mrazivě stručný. Jsou to lidé nad sedmdesát. I osmdesát. Slyším slova 
„zbytky bývalé statečnosti“. Ptám se souseda, jak je to s těmi, kteří byli na seznamu spolupracovníků StB. „Jeden 
kolega tu si s  jedním takovým odmítl sednout ke stolu.“ Pak mluví o tom, jakému tlaku museli někteří odolávat. 
Šlo o výhrůžky, že zavřou otce, když nepodepíše. Kdo můžeme takového člověka soudit?  
Mají i teď hoši, vlastně máme všichni, náležité pokušení. Zajisté příjemnější. Paní Haně, která knížku připravila, 
náležitě to sluší. Když se při podepisování předkloní … inu, léto budiž velebeno. Podivný paradox doby – vedle  
Pánové z Rotary šli na radnici v kravatách. 
13 6 2007 
U ohně kdosi pravil, jak zdravé je nejíst o úplňku. Celý den. Tři kila dolů. (Matematicky vzato za 28 měsíců = 2,25 
roku by průměrný český člověk přestal být). Všechny jedy z těla odejdou. Nejedl jsem.  
Skvělý pocit. Domácí špičkování vypustím. Člověk si uvědomí, co pro něj jídlo znamená. Taky chvíli zastavení, 
odpočinku, usednutí s rodinou. Je to mimoděk, v běžném životě nám nedojde, co ty chvilky znamenají. Ještě 
hledisko: jdu do schodů. Ze  sousedova bytu se linou buchty, řízky, nebo jen obyčejné vařené brambory.  Až půst 
vede nás k tomu, těchhle vůní si všímat. bože, tolik věcí děláme – a vůbec  si je neuvědomujeme. 
21 06 2007          
Za necelé dvě hodiny napsal jsem Princeznu - soutěžní pohádku - na kterou myslím dva měsíce. Má 719 slov, 
4023 znaků, 83 řádků. Způsobil ji Honza Řehounek, který organizuje veletrh v Lysé, to milé setkání, kde vedle 
knížek a literární soutěže  jsou hasiči a ještě vedle kotle na domácí vytápění. Některé hasičky jsou pěkné 
Ale proč najednou Princezna šla, když 2 měsíce ne? Klid. Pryč od lidí. Bože, jak rád jsem sám. Potřeboval jsem 
samotu jen kvůli Princezně? Jistě že ne. Ale jsem si jí Princeznou zdůvodnil. 
25 06 2007 
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Oční klinika HK. Paní doktorka cvaká lejzrem. Něco odstraňuje, čistí. Před tím kapala, zornice se  na pár hodin 
roztáhla. Jako foťák na „plnou díru“ (= nejmenší clona – 2,8). Venku tedy utrpení, co je jasu. H mi půjčuje modré 
brýle.  Vidím lépe, všechno  je jasnější, jako by mi někdo vyčistil klávesnici. Ale překvapení před  zrcadlem. Bože, 
já jsem ošklivej. Nebylo lepší zůstat v blahém zamlžení? Ale jsem nerozeznával lidi na ulici. Zdravil neznámé. 
Nerozeznával pěkné holky. Nebo v tom oparu byly pěkné všechny? Proč se furt snažíme něco vylepšovat? 
Nebylo by lepší nechat kalnej svět jakej je a detaily si  dovysnívat?      
 

Kačenka 
-Začíná být vybavena proti mnoha protivenstvím světa. Výraz „do prdele“ ovládá tak, že úplně zapomene, že 
špatně vyslovuje písmeno R.  
„Opři ty hrábě. … Opři, do prdele, ty hrábě.“  Povšimněme si, jak oním expresivním výrazem zdůrazní naléhavost 
problému. 
Bylo by zbytečné pátrat, kde se dítě některým slovům učí. Možná byli bychom překvapeni kdo všechno … . Nebo 
… nemá smysl dopracovat se k sebeobviňování. 
- A je to tady. Přijeli dva kluci, jeden delší než druhý, tak okolo osmičky. „Ahoj,“ volá Káča, neznaje etiketu podle 
pana Špačka. Pak tak dlouho okukovala u plotu jejich zahrádky, až ji pánové vzali na vědomí.  
Najednou přiběhla, sebrala čokoládu (mírně načatou) a zmizela. Slyším ji: „Ríkala jsem ti přece, abys tady čekal.“ 
Nicméně čokoláda se nevrátila. Nicméně Káča měla náležitě špinavou pusu i triko. Zda měl špinavou pusu i ten 
kluk, nevíme. Jen si představujeme rozhovor 108 cm dlouhé Káči se zakloněnou hlavou. Vybrala si toho delšího 
z nich. 
- Každá ženská má ty své nálady. Cestou ze školky mi opakovala Káča: „Nemluv na mě.“ Ona to nemluvila, ona 
to křičela, že to bylo slyšet od Lidického náměstí až k ulici Na Tržišti. Neměla k tomu nejmenší důvod. Jen jsem ji 
pravil o tom, že vrba vypadá jako ženská s dlouhými vlasy a že je to pěkné, když ji vítr ty vlasy čechrá. Ale ona 
zase, ať na ní nemluvím. Přesto vím, že si vrby všimla a někdy se tam za větru půjde podívat. Ale dominantní 
bylo to její: „Nemluv na mne.“ Čí geny vedou Kačenku k takovému chování, to samozřejmě neprozradím  

 
Sháním uzamykatelný kontejner,nebo boudu pro úschovu věcí ze stavby RD. Pronájem, 
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