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Dvě kultury 
Tváří v tvář „úchvatnému“ prodeji zámku ve Starých Hradech, v této době (27. 7.)snad zatím ne pravomocnému, objevuje se 
otázka, jak málo znamenají všichni ti intelektuálové, nebo lépe příznivci kultury „starohradského“ typu proti mrzkým  třiceti 
milionům. Těch dopisů, petic, článků, či názorů lidí, kteří sem jezdili na vernisáže, vystoupení sborů, kapel, na festivaly ... ! 
Co zmohli úředníci, politici, papaláši všeho druhu? Památník nár. písemnictví jako uživatel, pan ministr kultury současný, 
máme dopisy od bývalého, náš pan senátor a spousta dalších. Bože, je tolik lidí, kteří cítí, že prodejem se dosavadní situace 
změní v mnohém. Kupříkladu úžasný festival prázdninový už padl. Nic platno. 
Nad tím vším devět starohradských zastupitelů (kolik z nich akce v zámku navštívilo?) a vidina třiceti milionů.  
Zbyde jen vzpomínka? Vtírá se  srovnání současných Dětenic kupříkladu s letním festivalem starohradským, ze kterým stála 
jména jako Alfréd Strejček, Štěpán Rak. V Dětenicích hluk decibelový i hluk v metafoře. Auta, autobusy, stánky rozličné, 
hlasitá hudba, kterou musejí poslouchat i ti, kteří nechtějí. Pseudostředověká kultura reprezentovaná rozházenou slámou mezi 
stoly. (Kde je hygiena, která jinde dbá na pečlivý úklid?) Jen 6 kilometrů odsud zněla stále platná slova Karla IV. .  O 
morálce, o moudrých vládcích, o rodině ... . Tady se dělá kultura díky stovkám lidí, kteří dřeli na opravách, mnohdy zcela 
zadrmo. Vystupující umělci na svá vystoupení doplácejí, organizátoři pracují zdarma.  
Dětenice jsou příkladem dravého podnikání. Bohužel takového, které nebere v potaz svobodu druhého.    A peníze se točí, 
točí. Lidé přijíždějí, pijou si své pivo, baví se.  
Nikdo nemůže s určitostí říci, jaké budou Hrady za pár let. Dětenický vzor je zajisté lákavý. Bezmoc těch, kteří by chtěli 
zachovat konání v zámku jako bývalo, je zjevná. Mají malý vliv?  Zvolili nesprávný postup? 
 

AG info – software pro zemědělství 
 

Denisova 504, 506 01 Jičín 
 

tel: 493 533 490 * agingo@aginfo.cz * www.agifo.cz 
 
 
Kolik u nás Oskarů? 
Na dotaz většinou lidé začnou jmenovat Obchod na korze, Ostře sledované vlaky, Amádeus (Teodor Pišťěk) ... a konec. 
Přitom v Nádražní ulici v Železnici vám dají potěžkat ty zlatem se blyštící figurky hned  dvě. A těžké jsou náležitě. 
Dnes železnický občan David Hildayrd má Oskara za zvuk k Šumaři na střeše (1971) a Kabaret (1972), tehdy ještě jako 
Angličan. Jak se dostal do Železnice? Dlouhý příběh. Paní Mařenka odešla, nyní Hildayardová, odešla jako mladá dívka  do 
Brazilie, životní cesty za filmem přivedly ji i do Now Yorku. Tady hlídala děti i strýci Voskovcovi. S filmařským štábem 
projezdila celý svět, až přišel osudový rok 1964, kdy se v Anglii potkala s Davidem. Údaje o tom kde se poznali, se od obou 
manželů liší. Mařenka: „Ve studiu.“ David: „V baru.“    
Za svůj dlouhý život dělal pan inženýr David   Hildayard zvuk k 55 filmům. Kromě dvou oskarových má doma i dvě nejvyšší 
anglická ocenění BAFTA. Co takový Oskar pro člověka znamená?  „Když je technik, tak nic moc  na penězích. Hlavně 
prestiž. Filmování často znamená být třeba denně 18 hodin v práci. Technika musí přijít daleko dřív, než se začne natáčet. 
Ano, peníze u filmu jsou. Ale i krize. Zažil jsem stávku herců – a netočilo se. Práce není pravidelná. Odloučení od rodiny 
někdy trvá i 3 – 4 měsíce. “  
Proč teď v Železnici? Mařenku to táhlo domů. „Neumřu, dokud neuvidím Lomnici a kraj okolo.“  David (91 let) je šťastný 
tam, kde je Mařenka.   
V příjemném baráčku v Železnici žije Mařenka a David, kteří s filmem a vším okolo procestovali celý svět. Mařenka je zase 
doma. David, který umí česky jen pár slov, je spokojený tam, kde je Mařenka.   
 
 
Promiň. Vždyť já tě nemám k smrti rád. (Z básně Václava Teslíka) 
 
Zámek žije víc. 
Vedle úspěšně zavedené prohlídky zámku dokonce dva pořady na nádvoří jičínského zámku za srpen. Flamango show Edity 
Adlerové a Blues festiválek. Půvabná paní zpěvačka (taky byla kdysi nominována na Štefana) s kytarovou muzikou a 
tanečnicí opět vyzkoušela atmosféru a akustiku stavby. Tvrdší muzika festivalu přinesla jiný žánr. Taky i další lidi přišli do 
organizování (Štěpán Zajíček). Mezi novinky patří i způsob propagace. Po Jičíně chodila živá krabice, která zvala na festival. 
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Reklama jako z předválečných filmů.... . Ano, ta cesta vede přes iniciativu člověka z ulice, zastřešenou institucí k tomu 
určenou – KZMJ.  
 
Vesnice ČR 
„Nejhezčí vesnice je stejně Veselská Lhota, kde jsem se narodil,“ pověděl Lukáš bílek, když na Valdické bráně otvíral 
výstavu Vesnice Českého ráje.  Mimoděk vyjádřil tak vztah ke svému kraji. U každého se projevuje jinak. I třeba tak, že lidé 
si pečlivě upraví a uklidí svůj dům, dvůr, zahradu a pak veškerý odpad vysypou za nejbližším rohem do příkopu. Ale o tom 
výstava na bráně není. Na pěkných  fotografiích je tu názorně, jak vypadaly okolní vesnice dříve a jak se mění. K lepšímu, 
k horšímu. Jaká byla  a je kompozice staveb,  jak se liší domy dříve a dnes.  
CHKO ČR vydala letáček, kde jsou hlavní zásady uvedeny: Obdélníkový, nikoli čtvercový půdorys domů, sklon střechy, 
okolo45 stupňů, vikýře nad vstupem, balkon je cizím prvkem, a další zásady. Důležité je i umístění stavebních parcel, které 
tvoří přirozenou okrouhlici jako ve Vesci. Na výstavě je kupříkladu stráň pod Hrubou Skálou: Jak vypadala, po výstavbě 
vypadá a pak počítačem upravena jak by měla a mohla vypadat.  
Ne, není pravda, že lidé nemají zájem. Zámostí, kde si pěkně upravili náves, Vitiněves, kde se najednou za pomocí lidí kteří 
přijeli z okolí, vysadilo více než 100 bříz je důkazem, jak to jde.    
 
Přijde ten čas, 
někdy je u toho trochu parády, něco povinné bodrosti a veselí, vtipů, které zakrývají smutek -  z člověka je důchodce. Někteří 
jdou „hlídat na bránu“, jiní se scházejí na severní straně náměstí, kde je nejvíc sluníčka, jiní v hospodě, dámy v cukrárně a 
vedou nekonečné debaty o tom, že dneska byly knedlíky suché, že Andula má ty vlasy nemožné, že zas umřel Tenaten ... . 
V podtextu ale je nastupující pocit zbytečnosti, někdy zneuznání, někdy stesku či naděje, že si ti z poslední práce vzpomenou. 
Zavolají, pozvou, přijdou. Někdy ano, někdy ne.  
Potkáváme v Jičíně mnoho těch, kteří kdysi dost znamenali. I dost udělali. Jeden chodí s igelitkou, koupí si své housky, 
vypozoruje, v kterém řetězci je co levného. Pak si v knihovně vybere do čítárny noviny, listuje, usne. Jiný má řídítka svého 
kola obložené taškami, prý se v popelnicích najde mnoho užitečného. Další jezdí bláznivě na kole, pokud  doktoři (vlastně 
srdce) dovolí. Pak vypráví svůj problém přátelům, kteří tohle všechno pochopí teprve, až se jich to bude týkat.  
Šťastní, kdož najdou vůli k sepisování. Toho co zažili, co prošlo jejich obcí, co poznali ve svém okolí. Bádají v archivech, 
kronikách, otvírají staré deníky, zpovídají pamětníky. Kolik už takhle vzniklo knih. Vydaných i nevydaných. Každá – i ta, 
která je byť jen v mysli v nekonkrétním nástinu, by měla být napsána.              
Každý není na psaní? Inu práce okolo přípravy pohádkového festivalu je celoroční. A uplatní se tu všechny profese.     
 
 
Nejsou-li někteří tak kulturní, měli by být alespoň tak chytří: že lidé , kteří dělají a potřebují 
kulturu, nemyslí tolik na jejich zpropadenou politiku.   (Ludvík Vaculík) 
  
Obešli jsme občany a sebrali 72 podpisů proti prodeji zámku. Je to nadpoloviční většina ze 
136 místních. (J. S. - iniciátorka petice proti prodeji zámku Staré Hrady ) 
 
 
 
Kousky z deníku 
26 07 2007 
Jezdím po Jičíně, sháním lidi na JMP. Je až neuvěřitelné, co si lidi dovedou vymyslet ke zdůvodnění proč něco NE. Až v tom 
zaniká skutečné reálné vysvětlení. Pak najednou ANO. Dokonce i nápady jak co. Pravda, není to ještě výhra, zatím jen slova. 
Ale přesto docela potěšení, že člověk není sám. V poslední době vidím to jako úžasné koření. 
08 08 2007 
Potkal mne Zdenek K (*1930) a povídal, že nemůže už jet Tour de Biere. Srdeční arytmie. Jeden doktor kázal dát kolo do 
sklepa trvale, druhý prý povolil po rovině okolo Jičína. „Jezdím třicíctky,“ říkal Zdeněk smutně. Ale nejvíc mu vadilo, že 
nebude už nejstarším závodníkem toho krásného pětasedmdesátikilometrového závodu, který léta jezdí. Tohle dovede 
posoudit jen ten, kdo okusil. Zdeněk najížděl ročně na kole  tolik, co jiní autem. I takhle vypadá stáří. Doprdele.  
11 08 2007 
Mařenka (*1935).  Je jeptiškou v Brně. Začala v Jičíně na chirurgii za doby pana primaře Steinmanna jako uklízečka. Pak 
vystudovala zdravotku. Po osmašedesátém vstoupila do řádu. Stále maká na tři směny v nemocnici pro řádové sestry. Do 
Jičína jezdí za sestrou jednou ročně. Vícekrát za rok jen když jede někomu na pohřeb. Z pěti sourozenců zůstaly tři sestry. 
Dva mladší bratři už nejsou. Každý rok se potkáme. Je to tak nějak zařízené, možná shůry. Nikdy si nic nesmlouváme, prostě 
se potkáme. Asi abych zavadil o rozsvíceného optimistického božího člověka.  
12 08 2007 
Pro chatovou osadu U Čakana je místně příslušnou hospoda v Robousích. Polovinu schodů zablokovaly vlaštovky, na druhou 
se vejdu i s půllitrem. Přímo ze schodů je výhled kamsi mezi Bradlec a Kumburk. S lidmi z, a do hospody jdoucími si 
povídáme. 1. září tu bude velká sláva, Robousy mají 250 let. Padá na mne ta krásná chvíle klidu navečer po práci, kterou si 
chlapi vychutnají s pivem.  Mísí se s pocitem, který si vymýšlím: Jak asi muselo být vězeňkyni Elišce Kateřině Smiřické 
začátkem sedmnáctého století na Kumburku. Možná si s Jiříkem ani moc neužila. A pak dlouhá léta. Co my víme, jak bolí 
láska středověká.  
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Léto. Jedno pivo. A tolik zážitků ... .  
14 08 2007 
Sedím na náměstí v Jilemnici, pan ředitel Luštinec  v muzeu dal mi typy na cukrářské hádanky. Piju pivo, když chci můžu 
být pod slunečníkem, nebo se hřát vedle. Nebo mít schovanou jen hlavu. Cesta údolíčky přes vesničky jako Tample byla na 
kole úžasná, byť kopcovitá. Závan pohody. I závan štěstí?  
Cestou zpátky se mi při stoupání ke Klepandě vybavila báseň, která začíná: „Na verandě v Syřenově ...“ Najednou zatouží tu 
verandu vidět. Autor, pan režisér Borna, je překvapen. Právě s kolegy chystá nějakou inscenaci pro své Divadlo v Dlouhé.  
Asi i potěšen. Nikdy jsme si spolu nebyli představeni. Povídáme si o společných známých. O Starých Hradech. O JMP. Je to 
příjemné. Věci se mají řešit tak, jak přicházejí. Lidé se mají scházet, když si mají co říct. I když se naznají. 
18 08 2003 
V posledním vagónu máme kola s brašnami. Mladý hoch vstává a postaví se k ním. Stojí, přes kola vyhlíží dozadu na 
ubíhající koleje. Jdu za ním z „bezpečnostních důvodů“. Stále se dívá ven. Chci nějak zamaskovat svou ostražitost, dávám se 
do řeči. Říká, že je to jeho povolání. Dívat se, jestli vysoká teplota nezdeformovala koleje. MUŽ, KTERÝ POZORUJE 
KOLEJE. Když nejezdí vlakem, chodí si denně své úseky, klíčem dotahuje povolené matice spojek. V létě i v zimě. Kdo 
chodil po kolejích, tak ví, že pražce jsou moc blízko. Každý druhý krok vychází na kameny. Některý den ujde 14,5 kilometrů. 
Raději chodí. Kuchařina, které se vyučil, ho nebaví. Stydím se za svou nedůvěru.    
 

 
 
 

Poznáte kdo je na fotografií? 
   
 

 
 
 
 
 

literární  PROCHOROVINY příloha
 

Švédská zápalka (2) 
vznikla v obci Huskvarna, která se  při nějaké příležitosti píše  s Q. Pak bílý fosfor nahradili červeným, aby oheň 
vznikal jen tehdy, když ho člověk chce. Bezpečná zápalka. Však ale ono zapálení pro Švédsko a vše 
skandinávské  u pana Šmída z Jablonce trvá a on si založil cestovku.  Tam vozí lidi a zapaluje dál a daří se mu. 
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Jak ale naložit s tímhle? Na okraji Stockholmu, v parku současného královského sídla, je socha bronzového 
Herkula. Průvodcové sem vodí turisty a říkají: „Tohle odvezli Švédové z Čech.“ Historickou křivdu napravit nelze, 
socha je ohraničena stojany a popruhem, že je tu přístup zakázán.  Ďáblova bible (Kodex gigas), která váží 75 kg 
a dosti pestře putovala po vlasti svého vzniku – po Čechách – je teď inventárně vedena v královské knihovně ve 
Stockholmu a to od roku 1648. Prý se tomu říká válečná kořist. Bude sice od září 2007 do ledna 2008 vystavena 
v Klementinu, ale nejspíš ji musíme vrátit. Když se v roce 1628 potopila nádherná loď Vasa, byl Albrecht 
Eusebiou Valdštent admirálem baltského loďstva. Pravda, Vasa se potopila sama. Byla tak krásná a zdobná, že 
až ale nepoužitelná. 
Tak tohle je kousek Švédska a český turista si to všechno musí srovnat v hlavě, při čemž na něj útočí tolik dalších 
dojmů, že … : 
Lesy, lesy, lesy. Sem tam jezero, mokřina, a los, či jiný sudo, či lichokopytník. Všude podél  silnice je plot, neboť 
los prý váží přes šest metráků a moc ho nějaké silnice a na nich blázniví lidé v bláznivých autech nezajímají. On 
tu byl dříve. A vy? Když si sto kilometrů v autobuse zdřímnete (asi na hodinu, silnice jsou kvalitní) probudíte se  a 
zase lesy, lesy, lesy … . 
Pak přijedete k Labutímu jezeru (Svanso) a najednou na takovém jako ostrohu břízky a louka, jak je maloval 
Slavíček v Kameničkách. Vzájemná souvislost jevů, o které jsme se učívali ve škole, platí. Jezero mění barvu 
podle oblohy, denní doby a nálady. Dovede  to udělat i než si u penzionu Anneberg pana Šmída vypijete u 
příjemného posezení kávu. Pokud vám to ovšem komáři dovolí. Ale to ví přece každý, že bez repelentu do 
Švédska nelze.  
V přírodní rezevaci Dumme Mosse chodí se v rašeliništi po takových dřevěných lávkách. Když není  mokřina, je 
les, a v něm rostou i lišky, které u nás nejsou, a křemeňáci, které u nás tak velké jsou opravdovou zvláštností. 
Jeden tam těsně vedle pěšiny stál – a snad stojí pořád. Každý přijde, diví se, vyfotí a jde dál. Přešlo nás tak 
čtyřicet. Některé krásy by měly zůstat tam, co jsou. Jeďte se na ně do Švédska podívat.  
Přístav. Chápu, že pro přímořská města je něco jako náměstí a na náměstí kašna. Místo zastavení, místo 
setkání. V Göteborgu sedíme v přístavu na hromadě palet. Taky se dá sedět na takovém sloupku, ke kterému se 
uvazují lodě. Jmenuje se pachole. po tom názvu pátrali jsme v mnoha evropských přístavech. Až našli doma 
v skautské příručce. To je úžasné, kolik lodí a odkud už tu bylo přivázáno. Přístav je uzel, kde mnohé začíná i 
končí. V Göteborgu je nad ním vysoká lodní příď. Ta špičatá příď není na lodi, ale tvoří ji dvě stěny opery. Tady 
už hrával Smetana, když se doma nemohl uživit a musel do ciziny? Kousek dál je skutečná příď skutečné 
plachetnice. Už nebrázdí, je tam restaurace a hotel. Jdeme se tam vyčůrat, abychom viděli, jak jsou stěny 
záchodu šikmé, protože jsou stěnou lodi a ta musí být šikmá, aby se do vln zařezávala. Koukáme se na rozličné 
lidi, nejhezčí jsou malí černouškové, kteří pořád lítají a padají a brečí a zase lítají. Prý je pozvali do Švédska, aby 
jako přistěhovalci oživili krev. Země se pozná nejen když po ní zběsile lítáme a běháme a jezdíme. Někdy je 
potřeba se posadit a zevlovat. Nejlíp se zevluje v přístavu.  
Nyní se plavíme  mezi švédským přístavem Trelleborg a německým městem Sasnice. Ano, tak nazvali pobaltští 
Slované své město. Naše loď Trelleborg jede rychlostí 18,5 uzlů, tedy skoro 35 km/hod. Dá se  spočítat, jak 
dlouho by trvala cesta  do Ameriky. Ale tam jistě jezdí větší a rychlejší lodě. I když ta naše má v sobě i koleje. Při 
průzkumu našel jsem tu vlak, pak se  dozvěděl, že se vejde 50 vagonů, 20 kamionů či autobusů a 120 aut 
osobních. Všechno jsem viděl, ale pak dveře nešly zavřít. Představoval jsem si, že jsou to vodotěsné dveře mezi 
levou a pravou částí spodku lodi a začal si představovat, co by se mohlo stát , což dodalo mi velikou sílu a dveře 
zaklaply. Nestane se nic. 
Na palubě všichni fotografové (dnes  fotí každej blbec) čekali na západ slunce. Ale přišly jim mraky a nikdo ten 
okamžik dotyku neviděl. Já se koukal na brázdu za lodí a do vln a představoval si, tam být a plavat a nevědět, co 
je jak daleko. Ale hlavně kterým směrem. Usoudil jsem, že bych se zbláznil. A pak zmrznul a zmrznulý se utopil. 
Najednou bylo vidět vysoké pobřeží a nikdo nevěděl, jaká je to pevnina. Vzpomněl  jsem si na křídové útesy Kap 
Arkony na Rujaně, ale nebyl si jist. Křídový kámen se dal sebrat a na asfaltu se s ním dalo psát. To si pamatuju 
z doby socialismu, kdy Balt byl pro nás jediné dostupné moře.  Rozsvěcel se tam maják. Jednou za tři vteřiny. 
Zase mi to začalo: vnutila se mi otázka, jestli ten maják bych viděl, kdybych ještě plaval a nebyl zmrznutý.    
 
 
 
 
 
 
Kačenka 
tu není. Tráví prázdniny s rodiči na venkově, kde zakouší všechny nezralé plody léta, studenou vodu bazénu a 
mnohé kaluže a bláta. Snaží se napodobovat všechny neřesti nás dospělých,  abychom ji měli co vytýkat.Taky 
pobývá u druhého dědečka, který je měkčí. Váží 113 kilogramů a když se na něm sedí, tak netlačí.   
Potkáváme se s ní jen zprostředkovaně, tím zajímavěji a poučněji. Je známo, že Kačenka miluje kepuč, který 
může úplně ke všemu. Při naší návštěvě na jižní Moravě ve vinorodé vsi povšimli jsme si, že hostitel k snídani 
silně maže chleba  s máslem čímsi červeným. Ano, byl to domácí kečup. Příbuzenský řetězec mezi Kačenkou a 
strýcem je dlouhý a klikatý. Ale láska ke kečupu se jím úspěšně přenáší.  
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