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Maluje duše 
Muzeum přírody Český ráj u vstupu do Prachovských skal má širší záběr, než jen představovat svou malou botanickou 
zahradu a informovat o skalách. Pořádá přednášky, exkurze například za hlasy ptáků i specifické závody běžecké. I když 
jednou z jeho hlavních náplní jsou obojživelníci, předvádí ve své výstavní síni i malíře,   a to ne ledajaké.  
15. března tu zahájili a po celé léto bude otevřena exposice obrazů handicapovaných umělců. Konkrétně těch, kteří malují 
ústy a nohama. „Společné koupání“, „Pod vodou je hezky“, „Ráj skokanů“. To jsou příklady názvu obrazů jednoho z nich, 
Petra Šrámka, který maluje nohama. Pan malíř se narodil v roce 1954. Pochází z dvojčat, jeho porod byl komplikovaný a 
způsobil mentální a tělesná postižení.  Protože  ruce nemůže používat vůbec, naučil se zpočátku jednoduché úkony za pomocí 
prstů nohou. Tak důkladně, že mohl vzít  tužku a obkreslovat jednoduché obrazce. Pak ale přistoupil intelekt a malíř, který 
nemluví, začal komponovat a tvořit obrazy – umělecká díla. Portréty nepostrádají poetické vidění a jemný humor. Právem 
nese výstava název : Ne ruka – to duše maluje.   
 
Za Valdštejnem 
Je 1. března, valdštejnská výstava v Praze zítra  skončí. Je nejvyšší čas. Ve čtvrt na deset fronta, která se kroutí  okolo parčíku 
u vstupu. V půl desáté průtrž mračen, kroupy velikosti cvrnkacích kuliček. Téměř nikdo neutíká, vystát si frontu je taky 
hodnota. Z deštníků stává se ve větru trychtýř, dráty se lámou. Pán s berlemi má v huňatém kulichu jamku a v ní ty kuličky – 
kroupy. Vypadá to legračně. Na zemi kroupy roztávají, kaluž je hluboká tři centimetry.  
Někdo řekne – kdyby nás tak  pustili dovnitř  do vstupní haly. Druhý dodá – senátoři by dokázali, že jim na voličích záleží, i 
když zrovna nejsou  volby. Já neříkám nic, stoupám si v ponožkách na lavičku a vylejvám boty. Shora koukám, že pánovi 
v kulichu kuličky ještě zůstaly. Ale raduju se z toho, kolik je v našem člověku vlastenectví, když chce vidět svého slavného 
předka.  
Dočkali jsme se. Uvnitř je teplo, přítmí. Boty čvachtají. Je tu spousta, spousta obrazů. Vévoda, jeho vojáci, mnoho důležitých 
lidí. Nejvíc obrázků je z chebské události 25. 2. 1934. Jsou to malé obrázky, na rozdíl od velkých portrétních a koňských. Na 
některých je Valdštejn v noční košili. Nedaleko je taky vitrína zbraní, jsou v ní i halapartny a partyzány.  Srovnávám. Stejně 
nepoznám, zda byl proboden jednou nebo druhou. Důležité je, že mu tehdy nebylo ani jedenapadesát let. Taky je zajímavé, že 
vedle těch úmrtních není ani jeden z heřmanického křtu. Smrt je zajímavější než narození? Narodil se jako obyčejný Albrecht 
Eusebio. Ale zemřel jako generalissimus a víceadmirál baltského loďstva. Ale to v Heřmanicích nemohli tušit, že bude na 
svém vévodství budovat Terra felix (Šťastnou zemi). Ani to, že se na závist nebude ohlížet. INVITA-INVIDIA! = Navzdory 
závisti – jeho heslo. 
U obrazu Jičína ujasňujeme si, jak tenkrát město vypadalo. Vedle mnoha a mnoha obrazů z bitev je jeden malý. Na něm je 
převozný mlýn na obilí.  Musela to být šílená mašinerie, ta vojenská. Když se  seřadili do čtverců a šli proti sobě. Brrr.  
Jestlipak tomu pánovi roztály ty kroupy v tom kulichu? 
Po návratu domů napsal jsem panu profesorovi Knižákovi i do senátu jak nás tam nechali moknout. Ze senátu odpověděli. Že 
to postoupili dál. Asi stále postupují. Ale o tom už mi nic neřekli a neříkají. Sekretariát ředitel Národní galerie odepsal že 
„bezpečnostní služba musí bohužel striktně dodržovat 
předpisy pro ochranu sbírek, které jsou přísně dané.“ 
 
J Q V na cestách 
Knihovna Václava Čtvrtka důsledně  dodržuje měsíční cykly  výstav a  správně tam představuje  místní autory, některé i 
objevuje.  Šedesátník Jiří Quido Valter patří k již objeveným a konstantním. Nemění svůj styl  ani náměty, byť pokusy tu 
jsou. Měnit nemusí, svými akvarely , či kresbami tuší hledá stále nové a nové náměty a  dokazuje, že kdo se umí dívat, najde 
je ve svém okolí bezprostředním. Křelinské špejchary, U Jordánu, Stodoly v Radkyni ... . Na výstavě nejsou, a malíř snad ani 
moc nemaluje architekturu pompézní městskou. Ano, stodoly, špejchary. samoty. Objekty k našemu životu nezbytné mají své 
kouzlo, kompoziční zajímavost, malířskou atraktivitu. Mají ale i svého ducha, své poslání v životě. pan malíř ukazuje, že i 
krásu, byť nostalgickou. Pro zvýšení působivosti někdy používá ruční papír se speciálním rastrem.  
Jsou tu i obrázky z šumavské vísky, nebo z Vysočiny. Autor spojuje cestování a malování. Všechna díla vznikla přímo na 
místě – v přírodě. Viděné a zachycené přinese domů a uchová tak stavby, které mizí s časem. Nejen jako dokument, ale i 
přeměněné v kumšt.  
Výstava je instalovaná v knihovně po dobu měsíce března.  Výtěžek z prodaných obrazů věnuje malíř  Oddělení klinické 
hematologie FN v Hr.Králové. 
 
Když je problém, nemáte sedět. I když víte, že ten problém je větší než vaše síla. Možná prohrajete, ale  alespoň 

z vás  spadne ta tíživá frustrace.  (Igor Blaževič) 
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Jako 
V Mlázovicích mají Nádražní ulici. Ale v Mlázovicích přece není nádraží. V Ostružně mají Hostinec u lázní. Dokonce 
s opravenou fasádou s modře vyvedenými písmeny je ten nápis. Nikdo si nepamatuje, že by v Ostružně byly lázně. Dokonce 
už ani hostinec  v tom baráku není, ač býval.  Ve Psinicích mají nádraží, ale stanice se nejmenuje Psinice, nýbrž Libáň. Vlak 
tu jezdí jen o sobotách a nedělích, malý motoráček bývá skoro prázdný, a kdo ví, jak bude jezdit  dlouho. Ještě pamatuju, jak 
průvodčí vyvolával, když vlak zastavil: „Libáň – lázně u Psinic.“ V Jičíně máme cyklostezku ani ne do Popovic, ale je to 
hlavně  chodník do těch továren, co tam jsou. 
V Kostelci mají krásnou barokní hospodu, ale ona není hospodou, kde by se nejmenší ves v Královéhradeckém kraji zmohla 
na všechna ta opatření, která dnes hygiena nařizuje. V Železnici jsou lázně, ale ve skutečnosti už několik roků lázněmi 
nejsou. Jedna paní přišla před asi dvěma léty na radnici, jak by to bylo pěkné, kdyby se v Jičíně vybudovala hospic, aby ti 
krajané, kteří se vrátí do vlasti mohli ... . Vznikl obrovský projekt na využití prostoru kasáren s podzemním parkovištěm a 
víceúčelovou halou. Ale žádost o územní rozhodnutí musela být vrácená k doplnění, protože neobsahovala potřebné 
náležitosti.   Za oknem je aprílové počasí, ale měsíc apríl začne kralovat až za dva týdny. Atd.  
Květnatě mluvit, pěkně psát umíme. Často si při tom ani nevšimneme, že skutečný svět je poněkud jinde. Nebo to někomu 
tak vyhovuje? 
 

Všechno u nás zdá se být v rukou hloupějších lidí, nebo se toho alespoň musejí dotknout. Já počítám s tím, že 
také jsem hloupý, a proto o ničem obecním nerozhoduju, ničemu neporoučím. (Ludvík Vaculík) 

 
 
Dozvuky štefanské  
Neví se, že nominace na Štefana přišla  až z Austrálie. Poslal ji Jan Havránek, kdysi občan jičínský. Pravda, přišla pozdě, a 
tak nebudeme zveřejňovat, na koho byla. není to podstatné. podstatná je radost, že o Štefanovi ví se až v zemi klokanů. Méně 
už vědí o Štefanovi na radnici jičínské.  nebo nechtějí vědět?  
Mezi dary, které Štefan dostal, je i serie pohlednic zesnulého libáňského výtvarníka Miloše Buchara. Na pohlednicích jsou 
jeho malby. Například Plačící zámek. Nebo  brána  do zámku s názvem Vchod   do neznáma. Tak vidí osud zámku umělec. 
Umělci prý vidí víc a dál, než my, kteří kumšt  tvořit neumíme. 
Svébytným dílem je ročenka LKP – šestatřicetistránková publikace jičínských horolezců. Popis expedic, zprávy o dění na 
Prachově, i popis dalšího konání lezců je svébytné literární dílo a horolezci dokazují, že umí nejen na skalách a v horách.  
Pozoruhodné je, s jakou lehkostí dovede třeba Josef Šimůnek vyprávět o výstupu na osmitisícovku Shisha Pangmu, či jak 
ostatní popisují špičkové výkony ve skalách (Skalní muž, čtyčiadvacetihodinové lezení apod.). Bez patosu, spíš jako legraci. 
Kéž by takhle odlehčeně  dokázali své „výkony“ podat někteří naši zástupci lidu. Kéž by se oprostili od vědomí vlastní 
důležitosti. 
V krásné knížce 180 let ochotnického divadla v Miletíně se píše: „Miletín, podobně jako celé Podkrkonoší, může být 
považován za kolébku českého ochotnického divadla.“ Vypadá to jako namyšlenost. Kdo si  ale knížku přečte, kdo si 
prohlídne Expozici národního divadla českého Podkrkonoší, ten uvěří. Taky se tu píše, že první písemná zpráva o Miletíně se 
vztahuje k roku 1124. A Jičín kdy?  
Martina Komárková ve sbírce Prašní lidé napsala: „“Ještě je kam muset.// Ještě nezapomenutí//neožili.“    
 
 

Knihu dávám na nejvyšší místo. Psaní je jedna z nejtěžších věcí. Člověk je u toho nejvíc  sám, vyžaduje to 
nesmírnou odvahu. A výdrž. A já nevím, jestli ji v sobě ještě mám.  (Igor Blaževič) 

 
 
O kasárnách 
Jak poučné, připomenout si některé citace z regionálního tisku, či výroky politiků k zamýšlené dvoumiliardové investici 
v prostoru  kasáren a hotelu Start. Čerpáno z Nových novin, Jičínského deníku, Turnovského a semilského deníku, Mladé 
fronty dnes, Prochorovin: 
* E. Marterbauer: „Chceme zde vytvořit něco zvláštního, kvůli čemu budou mít lidé důvod  do Jičína jezdit. (24.3,07) * 
Zajištění prostředků a investorů nepředstavuje problém  (7.12.06). * Investor kasáren si slib rozmyslel, informaci (o 
finančním zajištění) nedá. (14.3.08) * Podnikatelskou minulost Američánů radní neřeší (15.4.07)  * Rekonstrukce Startu má 
začít v září, skončit prý na jaře (24.3.07). * Důvěra v americké partnery na radnici prý neklesá (31.5.07) * Město bude 
požadovat záruky.(18.1.08) * Žádost na kasárna (o vydání rozhodnutí o umístění stavby) není úplná. (Uloženo doplnění do 
30.10.08). * L. Brykner: „Oni termíny plní.“ (28.2.08)  * M. Puš: „Smlouva nemohla být napsána jinak.“ (28.2.08) * O 
dalším postupu se bude radnice radit s právním zástupcem. (28.2.08). ... . 
  
Kačenka 
- Káča miluje Pexeso. Často nad námi dospělými vyhrává. Už se dokonce naučila takové ty útěšné pokrytecké řeč. Když se 
mi podaří štych, Káča řekne: „Seš  dobrej, seš fakt dobrej.“ Ale jen někdy. 
Každá hra se dá samozřejmě výchovně využít. Když skončí hra, tak počítáme. Do deseti umí bez problémů, když chce, tak i 
do víc. A tak jednou správně napočítala u sebe 8, u mne 10 štychů. „Takže kdo vyhrál?“ „Já,“ řekne. Tentokrát to není 
vyčůranost. Umí počítat, ale nerozliší co je víc a co míň. To ostatně dělá i mnoho dospělých. A zajistí jim to docela slušnou 
existenci. 
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Takže s Káčou zůstáváme u polopatismu  - položíme hromádky vedle sebe a srovnáváme která je vyšší. Škoda, že se to tak 
nedělá i ve společnosti a nechává se to až na Poslední soud. 
- Lyžařka Kačenka se vrátila z hor. Už umí. Nahoru i dolů. Sjede sama Bramberk, umí i na vleku. Loňská příhoda, kdy lyže 
odjela i s botou a Káča zůstala zapíchnutá v prašanu v punčocháčích se neopakovala. Přilbu má, povolenou rychlost 
nepřekračuje.  
Takže první havárie přišla  až doma – a to v zámku. Čekali jsme až přijde čas do ZUŠky. (Všechny holky z lepších rodin 
v Jičíně  chodí do baletu. I někteří kluci.)  A tak Káča s Jirkou lítali po nádvoří. Jirka to ustál. Kačenka ještě nic neví o 
nerovnostech barokní dlažby. Říkám Kačenka, protože i mně bylo ty zlobivý holky líto. Řvala a barokní arkády ten řev 
násobily, a tak zanikly krásné tóny všech nástrojů, co se v hudebním oddělení ZUŠ učí. Očividně bylo vidět, že se domáhá 
lítosti, jak se ostatně domáhají ženy všech věkových kategorií. Co radí v takových případech pedagogická věda? Je v souladu 
s etikou? S galantností?  
Pravda, kolínko bylo ťuklé, ale ne příliš. Ale krásné na tom všem bylo, jak vydržela Kačenka až do začátku hodiny být 
taková tvárná, přilnavá, v podstatě hodná. Všimli jste si pánové, že ženské, když trochu trpí, tak že s nimi je lepší pořízení? 
- U pily zůstaly odřezky ze špalíku. Obrousil jsem je, trochu vyhladil, Káča má stavebnici. Trochu s obavou jsem ji 
pozoroval, protože ne vždycky se na něco chytne. Koukal jsem, jaké domy postaví. Nepostavila. Vařila. Kostičky byly jídlo, 
latičky příbor, kousky sololitu talíře. „Jako“ sypala koření, jako přidávala omastek. Pak snědla – a všechno do myčky, tam se 
to několikrát převrátilo – bylo umyto. Pochválil jsem ji. Zeptala se, jestli by se nádobí umylo i v pračce. Začala to  rozvíjet, 
neuváženě jsem ji vysvětlil princip praní a mytí a shledal jistou podobu. „Pojďme to zkusit,“ zahlaholilo dítě.  
Dalo dost práce jí to vymluvit. Od této chvíle se nesmí nechávat o samotě. Dětská zvídavost je bezbřehá. A nebezpečně 
důsledná. 
- Zas dostala nápad. Když si vyčistí zuby, nevypláchne si pusu. Ví, proč to dělá, ale mně  to odmítá vysvětlit. Cestou do 
školky jí jdou z pusy elmexové bubliny. Možná je to všechno pro to, aby se ve školce vytahovala před holkama. Ale taky 
možná má k tomu vážný důvod, ale ten nemusím vědět. Proč my  dospělí  se vždycky snažíme všechno zvědět?  
- Prozradím to. Káča kašle na  dopravní předpisy. Jako ti, co zavinili nehodu na D1. Používá nepředpisové sedátko, drží se 
jen jednou rukou, protože ve druhé má psa. (Plyšového.) A hlavně – neustále kecá řidičovi do jeho práce. Ale jezdí ráda. 
Dlouhé vlasy ji nádherně vlají. Škoda, že ji já u řidítek nevidím.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Kousky z deníku 
03 03 2008 
Poznají se stařecké domácnosti. Poblíž dveří je vždycky dlouhá lžíce na obouvání. Ne že by se ohnout nešlo, ale 
nechce se. A tady právě stáří začíná. V tom, že se nedaří, poručit si. I když by se mělo. 
Někteří důchodcové mají dost času. (Nebo schopnosti si ho vytvořit?) A tak si pečlivě pročítají nabídky 
obchodních řetězců na zlevněné zboží. Mají to pěkně rozdělené. Lidl - čtvrtek, Penny - pátek, Kaufland – sobota. 
A tak je stále co dělat. I když ty slevy ... . Nu, započítáme-li cestu z Nového města ke kruháku za tratí, vychází 
hodinový výdělek náležitě nízký. Ale co by český člověk neudělal pro ušetřenou korunu.   
06 03 2008 
Zase rozvážím. Neodebrané štefanské kartičky. V Dolním Lochově paní Machová. Spěchá na  autobus, jdu s ní 
na zastávku. Zaníceně vypráví, jak na Jičínsku žije bluegrass. Koncerty na Dianě, letní festival na Skláři. 
Pětidenní Silvestr se skvělou muzikou na Dianě. „Nechceme vzdát určitá pravidla. K téhle hudbě například patří 
klasická basa, žádná elektrika. A kapely  to dodržují.“ Vypráví i o noblese v oblékání muzikantů. A ti to dodržují 
(viz straánky www.modrastruna.cz).  Soudím, že v podání dvojky Machová Toman má Banjo Jamboréé Kopidlno 
důstojné pokračování.  
07 03 2008 
Hospoda v Kovači. Je poledne. Ve výčepu parta chlapů, asi hasičů. Ukrutně  řvou. Oni si povídají, oni to tak 
neberou. Nesu si Gambrinus vedle do jídelny. Tam jakýsi pozůstatek svatby. Novomanželé a pak další pár 
s dětmi. Nevěsta v bílém, druhá v černých šatech s hlubokým výstřihem, takovým na utopení. Debužírujou na 
ceny nehledíc. Jednou začas asi jo. Svatba tou příležitostí je.  
Zase ve mně proletářská otázka. Buď minutku za 200 jednou za čas. Nebo guláš do 70 častěji. Kolik lidí si tuhle 
otázku klade?  
Černá paní řekla dítěti: „Adámku, jdi se za mne vyčůrat!“ 
Servírka mi na dotaz, jak mají otevřeno, řekla: „Skoro pořád.“ Je to skvělá hospoda. 
Jenomže příjemné posezení u topícího výstřihu má i stinné stránky. Pivo se vrazí do noh a kolo pak nejede. 
Svádím to na vítr. Taky bych mohl na věk. 
09 03 2008 

Vynášení Morany, pořádá Káčko a muzeum. Napočítal jsem 47 lidí všech věků. A máme Jičín vymetený, 
uklizený od všech nečistot. I nepravostí? Živly pomohly. Morana se zapálila, voda ji odnesla. Rozličnými 
rámusidly se ten úklid doprovodil. A lidí? Zas tak moc nás při tom smýčení všech nekalot nebylo. Je tolik institucí 
a korporací, kde 
 by se mělo uklidit. 

literární     PROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINY     literární  
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12 03 2008 
Autorské čtení LISu v knihovně. Přišel LIS, paní knihovnice, některé s kouskem rodiny, Vladimír a pani Horáčková 
z Podhradí. To je asi vše. Ani objednaní klavíristé ne. Zas budu muset hrát Znám já jeden... , protože Franc říká, 
že nic jiného neumím. Každý jsme dostali 8 minut. Tři poezii, tři prózu. Josef básně o lásce, on tou láskou pořád 
žije. Já Švestkové knedlíky (Oni tam objevili erotiku. Ani jsem si neuvědomil.). Draga čte ze svých sbírek a 
z překladů. Vysvětluje genezi. Zlata prózu o umírání – až mrazí. Václav Teslík pečlivě vymakané své básně. 
Václav Franc rozesmává povídkou o vdavekchtívé. Všichni se pak ptají, jestli to tak zažil. Paní  Horáčková, lidová 
básnířka, recituje o smutku osamění.  
Proč lidi nechodí, když jsme tak dobří? Fakt dobří.    
14 03 2008 
Když jsem se ráno strojil a jednu nohu už v teplákách měl a druhou ještě ne, tak jsem ustal a začal si povídat. Já 
s já. A ten jeden říká, jak je ten svět krásný, když nemusím dnes k zubaři a když v něm, v tom světě mám přece 
jen pár kamarádů. Asi jich je míň, než těch, kteří mne moc nemusí (moc se jim nedivím), ale k optimismu by to 
mělo stačit. 
Tak jsem si šel vařit zelený čaj, který mi vůbec Nechutná a je cítit jako seno, když jsem ho v Libáni mamince 
podával na půdu. Ale paní doktorka J říkala že je zdravý.   Nastrouhal jsem si sýr Eidam (Tesco –11.90 Kč v akci) 
protože stávající zuby nechci pokoušet, ukrojil chleba a u okna a zase se radoval, že vidím kapli Anděla strážce. 
Že k ní můžu klidně zajet, akorát že se dost zablátím, protože tam nevede kloudná cesta. To je  dobře, kdyby tam 
byla cesta, byla by asi ještě víc zničenější, než je teď. Já a já si libovalo, jak je to všechno na světě pěkně 
vyvážené. 
A já jsem šel otevřít počítač, musím napsat o tom, jak ti pánové, co řídí město, už pochopili že s prodáváním 
kasáren a hotelu Start  to není takové jak si asi představovali, jenomže oni si to nahlas nechtějí přiznat. 
20 03 2008 
Zítra jaro. Dnes deset centimetrů čerstvého prachového. Uklízíme ho. Někdo říká – druhé vánoce. Já si říkám, to 
nám v Jičíně dala vládnoucí ODS. V Pace dala místní vláda občanům zdarma vyvážení popelnic. V Jitčině městě 
je to cosi duchovního. To má vyšší hodnotu. A nic to nestojí. 
23 03 2008 
Skončila slavnostní mše „Vzkříšení“ v Ostružně. Ale z kostela Povýšení svatého kříže zní zpěv. Zpěváci stojí 
vedle sebe v řadě, drží dlouhý pásek papíru, který posouvají. Na něm je  rozepsána písnička. Pro diváka  
písnička viděná i slyšená. Jen skončí, začíná Michal Pospíšil fantazírovat. K baroknímu kostelu patří barokní fara 
a barokní sochy. Všechno tohle je přímo předurčeno, aby se z fary stalo centrum barokní muziky. Zpívalo by se 
tady, konaly kurzy zpěvu a hraní. Uvažuje se i o využití pro účely  sociální, muzejní. Krásný komplex je tomu 
předurčen.  Kdo zná Michala, sleduje jeho aktivity, věří, že nemluví do větru. Vzkříšení má více významů 
27 03 2008 
Bezdomovecká bouda v ..., radši nepovím. Stlučená ze zbytků, z kousků linolea, koberců, prken. Uvnitř je starý 
gauč a nedodělaný krb. Asi nehoří dobře, protože tu je stále cítit kouř. Venku se někdo pokoušel udělat krytou 
verandu z vyřazených oken. Nedodělal. Před boudou, na spáleništi, mnoho podbělu. Nikde jinde okolo Jičína 
jsem podběl nenašel. Tak bývá. Žlutá potřebná bylina jen na místě, které nevzbuzuje důvěru. Ne kvůli 
bezdomům. Kvůli podivné hlíně, na které tohle všechno stojí.  
28 03 2008   
V knihovně fotografická výstava Aleše Hořeního: Jména hloupých na všech slou.... .  Nápisy, kterými kdosi 
pokazil skály. Podivná poezie. Vnucená. Skále, i člověku, jehož zrak přitáhne. Opět vítězství anonymů. 
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