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O důležitosti buřtů 
„Bez buřtů a piva by tu byla polovina lidí,“ řekl Lukáš Bílek v sobotu 5. dubna, když stříhal zbytečné větvičky v korunce 
připravených lipek. Obec Vitiněves ve spolupráci s nadací Partnerství koupila 26 stromů už s pořádným kořenovým balem, 
aby se obnovila  alej k nádraží. Každé dítě ve vsi bude mít  svou lípu, a protože dětí je méně, dostane lípu i nejstarší paní a 
pán ze vsi. V sobotu dopoledne táta, nebo děda, vykopal díru, odpoledne se  sázelo a zapíjelo. U jedné lípy byl zakopaný 
poklad: kovová schránka, v ní noviny, mince, vlaječka obce a další věci ze života Vitiněvsi.  
„Napiš tam, že žádnou láhev jsme nikam nezakopali,“ říká Lukáš, „Oni by ji vykopali a  porušily by se kořeny.“ 
 

Sedmá Řehečská slepice 
Na vyhodnocení sedmého  ročníku literární soutěže Řehečská slepice nezněl ani jeden papalášský projev. Pardon, projevů 
bylo hodně, ale ty se týkaly olympiády v Řehči, se kterou bylo vyhlášení výsledků literátů spojeno.  
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně poskytla prostory a vlídnou  atmosféru. Tým Václava France (Pavel Hons, Martin 
Žantovský, porotci a zbytek rozvětvené rodiny) přispěli každý podle  svého – a zábavné odpoledne bylo na světě. Bez 
sponzorů, dotací, grantů, a rozličných VIPů. Jen s dost velkým úsilím organizátorů a zajisté i jejich přispěním hmotným. 
Byly koláčky, káva, a hlavně – úsměvy a potěšení z toho, že  lidem je spolu příjemně. Řehečské kvarteto obohatilo svůj 
repertoár novými písněmi. Óda na Řeheč stává se  součástí zlatého fondu české muziky. 
Do literární soutěže přišlo 30 prací, svá díla poslali autoři z celé republiky. Od Plzně – až po moravské Otrokovice. Putovní 
cenu odnesl si jako loni  Jiří Šandera z Milonic.  
Pravda, původně plánované zastřešené  golfové hřiště s vyhřívaným trávníkem v Řehči nebude. Ale  soutěže ve  skocích do 
pole, v házení flinty do žita, či skoku do šířky se uskuteční.   
 

Rumcajs není jen pochod.  
Ročník 42. 3580 pochodníků + 112 cyklistů. Asi 70 pořadatelů. Nejstarší je prý pan Martínek (94). Nevypadá tak, asi je to 
reklamní trik pořadatelů. V 7 ještě prší. Po osmé přestává. V poledne v Lodžii náležitě profukuje. Ve tři se pořadatelé 
v zámku u párku s hořčicí ohřívají, vzpomínají. Pohoda. 
Epizoda Lodžie: V 7:15 přijíždí malé zelené náležitě naložené auto. Renata, Martin, pes, spousta beden. Arboretik (kastelán 
Petr) otvírá dům. Přichází Radka. Rovnáme řadu stolů, na volnou plochu roztahujeme role papírů. Na stoly polotovary 
větrníků: Nařezané čtverečky čtvrtky, dřevěné lajsničky s prostrčeným drátkem, plechovky korálků. „To bude už na příští 
rok,“ říká Renata,  „Máme jich na 800.“  Nebude. V jedenáct zásoba dochází. Lidi se téměř perou o poslední kousky. Dobrej 
pocit potkávat pak ve městě děti, ale i  dospělé, jak si opatrují svůj výrobek a jak jsou na něj hrdí. Tak jednoduchá věc: papír, 
dřevíčko, drátek, korálek. Už jsme  si odvykli dělat si doma draka, traktor  z cívky od nití, prak ze zavařovacích gumiček, 
krystalku. To je skvělé, že nám to  v Lodžii při Rumcajsovi  připomenou. Každá velká věc (ale i malá) má své vedlejší 
produkty. Zdali nejsou ty vedlejší nakonec nejdůležitější? 
 

Někde jsem četl – to tam nepište – že kdo má dvě tři ženské, má dobrou imunitu. A já jsem úplně zdravej. 
 (Jiří Janeček, posl. ODS) 

 
J. B. rozmanitý 
Současná výstava  Josefa  Bucka v jičínském zámku  ukazuje  jen část jeho mnohostranné osobnosti. Kromě  tvorby plastik 
z kovu, hlíny a dalších materiálů je malířem mnoha žánrů a technik. Výstava  pak neukazuje jeho šperky a díla ze  vzácných 
kamenů, jakož i nenahlédne divák do Buckova  díla literárního. Nedozví se  ani o počinech organizačních, kdy výtvarník 
vybudoval ve Vokšicích galerii J. B. Spektrum a to nejen pro sebe. Za dva  roky byly tu plastiky i obrazy mnohých našich i 
zahraničních umělců. Jakož i pořady kulturní.  
Tahle úžasná všestrannost sedmasedmdesátiletého kumštýře svádí k podezření, zda jeden  člověk  dokáže  stihnout tolik věcí 
kvalitně. Ale taky napovídá o velikém přetlaku vnímavého  člověka a  píli, která tohle vše umožní.  
Odpověď na otázku kvality podá výstava srozumitelně. Ke  každé plastice, k obrazům má mistr příběh. Půvabně  vypráví, jak 
„ta  cikánka v Rožďalovicích s lucernou ... černoška na Kubě...“. Cesty. Jako většina malířů potřebuje k inspiraci cestovat. 
Jeho vyprávění není vysvětlováním obrazů. To nechť každý sám. Však je to historie vzniku. Tedy historie Buckova života. 
Neboť jeho život je životem v umění.  
Josef Bucek objevuje věci vyřazené, sestavuje z nich podivné objekty a dává jim tak nový smysl. Na kovových plastikách 
pracuje rozličnými řemeslnnými technikami. Podobně, jako na hlíně,  sádře, dřevu, plátně. Nejvýznamnějším slovem 
k Buckovu dílu je STÁLÉ HLADÁNÍ.   
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Šmíd – drvoštěp na bráně.  
Ivan Šmíd bude mít za pár  roků padesát,  nechává si  říkat Dědek a v rubrice povolání píše „umělecký drvoštěp“. Má 
kouzelnou dřevěnou chaloupku v Nepřívěci, tam si velká dřeva štěpí ve   stodole a menší věci v chaloupce, protože  do  
stodoly v zimě  fouká. Zaujal tím, že každé dláto, když  skončí práci, ukládá  do koženého futrálku, aby se neotupilo. To je  
důvod praktický a podřadný. Hlavní je v tom, že tím vyjadřuje úctu ke dřevu a všemu co s tím  souvisí.  
Když jmenuje dřeva, ze kterých  jsou jeho sochy vystavené na Valdické bráně, je jich  tolik, že se nedají zapamatovat. Ale 
jasně nevzácnější je kříž z trámů z roku 1380. Z jakési zbourané stavby dali mu ho kdesi. To je další důkaz  toho, co 
pro něj dřevo znamená, protože se s tím vytahuje. Právem.  
Na vernisáži v neděli 13. 4. padla i provokační, spíš žertovná otázka, zdali nad Nepřívěcí bude jednou jeho socha Krista 
podobně jako je v Buenos Aires. Dědek jmenoval Krkonoše,  Plakánek, i jihočeské Holašovice a pak se dostal k Blatničce. 
Když přijížděl, a své dílo v plenéru instalované uviděl, byl prý rád, že zrovna neřídí. Chlapi často své dojetí nepřiznávají. 
Tím méně atleti. Dědek běhával a má 3000 metrů překážek zaběhnuto za 8:55. 
Když jsme  se v nejvyšším patře brány zastavili u hlavy profesora Preclíka, nebylo to ani čtrnáct  dní, kdy mistr byl přijat na 
Nebeskou akademii. Sochař (Preclík) nechal se sochat od kolegy  sochaře (Šmída). První bustu Dědek udělal, přinesl panu 
profesorovi a ten mu na místě vyjmenoval, co je špatně. Sochař akademik poučuje sochaře samouka. A pak si pan profesor 
ještě objednal u Dědka sv. Floriána do výklenku své chalupy. Proč  si ho neudělal sám? Chalupa  je  lidové baroko. A tak 
patrona musí dělat lidový umělec.  
Ivan Dědek Šmíd vystavuje  na Valdické bráně jičínské do konce května. Jeho sochy se s historickou stavbou dobře snášejí.     
  

Neuvěřitelná lhostejnost a nevzdělanost politiků vůči kultuře a umění umožňuje  právě onen   rozkvět  totální 
amatérštiny, s níž umí lidé, jako je  například  Milan Knižák, mistrně pracovat. (Jiří David) 

 

Karamazovi 
V poslední době nejdiskutovanější  film v mediích. A my ho viděli v Jičíně mezi prvními. KZMJ připravilo promítání stylově 
už v předsálí: vodka, chléb, Štefan s harmonikou a písněmi. Oblečení filmu odpovídající. Povedlo se.  
Film? (Jak se pozná kvalitní film?) Při promítání chvílemi možná rozpaky. Možná nepochopení. Ale pak se záběry vrací a 
vrací. Padá na člověka  ta síla, která ve  filmu je. Uvnitř něho se rozebírají ty momenty. Napomohlo, že se u vstupu rozdávaly 
„programy“ jako v divadle. Vědět o vzniku, názorech  autorů, to pomůže lépe na  film nahlédnout. Ne, to není vysvětlování 
uměleckého díla. To je v pořádku. To si vysvětlí každý sám. A po svém. Zelenka umí. Nožička a spol dobře zprostředkovali.   
 
 

Čarodějnice jinak  
V neděli 27. 4. sedí pod Zebínem kroužek dvanácti lidí. Z toho jen 4 muži. Tereza Dubinová hovoří o tom, jak  a proč  došlo 
k čarodějnickým procesům. Mluví o tom, že co moc zakazovala, to taky vyhledávala. Mluví o tom, jak nebezpečná je  touha 
po absolutní čistotě. Když se objevila nějaká pohroma (nemoce, sucho), musel se najít  viník. A ten pak potrestat. Podobně, 
když se dělo něco ve  společnosti. Musel se naplnit určitý počet trestů. Obdoba s naší dost čerstvou historií. Totalitní režimy 
jsou si podobné. Lidé udržováni v negativitě. (Negativní v televizi tíhne  dolů.) Téměř obava z dobrých zpráv. Citový 
přirozený projev  člověka je považován za  slebost. Bože, kolik se  dá najít podobného mezi tehdy a dnes! 
 
 

LIS má osmnáct 
Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka vznikl jako kroužek před 18 lety. Lidé píšící potřebovali o svém psaní mluvit. 
Poznat názor  druhých, taky  sám si povědět o mukách nad prázdným papírem. Domluvit se, jak ukázat veřejnosti své kvality 
– nekvality. Lidé jako Miroslav Harcuba, Jiří Patka, Vladimír  Krátký, Jana Hofmanová už jsou členy jiné organizace. Té, 
která nepodléhá pozamským zákonům. Někteří odešli tam, jiní se odstěhovali, nebo pochopili, že tvořit se dá i o samotě. 
Nebo, že žít dá se i bez tvorby. Spolek byl, a  dosud je, setkáním lidí velmi různých. Věkem, založením, i přístupem k tvorbě. 
Od 19 do 76 let. Někteří mají venku už víc než 10 knížek, jiní plnou stolní zásuvku a k samostatné publikaci  sbírají odvahu. 
Básníci, prozaici, novináři. Ale i ti, kteří si rádi jen přečtou, či poslechnou díla druhých.  
Víc než 40 lidí prošlo LISem. Autorských čtení bylo bezpočtu, právě tak, jako úspěchů v literárních soutěžích. Společný 
almanach chystá se na  září šestý. V poslední době daří se  spolku společná vystoupení, kde členové představují byvší české 
básníky. LIS byl  pozván do pražské kavárny Obratník, vystupoval i na Šrámkově  Sobotce. Sám uspořádal dvakrát Jičínské 
poetické jaro. Sjelo se více, než 30 autorů, kteří četli svá díla na vybraných místech Jičína. Na podobné akce jezdí lisáci po 
republice, i na Slovensko. 
Jest literatura  aktivně tvořená jedním z člověčích konání. Takových, která povznáší i bolí. Dovede, skrze vypsání, ulehčit od 
trápení ducha. Umí sdělit radost, klást otázky, přinášet potěchu i trýzeň. Je záležitostí skupinovou, ale i místem k osamění.  
Je zajímavým způsobem, kterak prožít život. 
 
Kam spěchám, co potřebuju k životu? Hrníček na kafe, kus  chleba, postel – znamená to asi vrátit  se k něčemu 

základnímu. (Dana Syslová) 
 

Kousky z deníku 
28 03 2008 
Noc s Andersenem v knihovně Václava Čtvrtka. Čtvrtá třída ze dvojky + divadlo Korálka z Dětenic – nejmladší herečce je 
pět let. Proč děti tak  touží strávit noc ve spacáku na koberci mezi policemi knih? Jistě, mnozí prvně od  rodičů, sami. Ale 
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tajemno z knih vystupující přidá svoje. Vyprávění Pana spisovatele Jirky Holuba. I děti přinesly  své básničky. Pak se 
z papíru s textem udělá holubička – a letí k Holubovi.  Pohádky propojené písničkami. Doprovod flétny. Poslední odehrají 
v pyžamech. Paní učitelka Renata má všechny písničky na čtvrtkách a ukazuje dětem tóny. Už je čas jít spát? Hajajova 
poslední pohádka? Ještě Hoky – koky. Ten tanec děti zaručeně neznají. Líbí se jim. „Teď se tedy  rozbláznily, Kdo je 
uklidní?“ Vyprávění o Elišce, Markétě  a výbuchu v jičínském zámku. Poslouchají. I teď, před jedenáctou se dovedou   
soustředit. Příběh zaujme. Myslím, že pan Andersen se usmívá. 
29 03 2008 
Město zavalili Rumcajsí pochodníci. Když jedu do Lodžie, ještě prší. Pak přestalo. V poledne  zase vítr. Před  desátou rychle 
na tiskovku k zahájení turistické sezóny do Porotního sálu. Napočítal jsem 22 lidí kteří mají informovat. Z toho novináři 3. 
ČR, Jičínský deník (předsčasně odešel),  Prochoroviny (ač nebyly pozvány). Trochu nepoměr. Místostarosta Koníř hezky 
mluví o tom, že „každý si může  říct z očí do očí ....během  roku na  to není čas ...“.  V přemíře  slov mnoho užitečného, 
zejména termíny. Bohužel i mnoho zbytečné chvály  a  děkování. Příklad jak některým  funkcionářům stačí, když mohou 
mluvit. Už není podstatné, že mluví hlavně k sobě. Možná naopak. Zdalipak se někdo zamyslí nad  tím, proč tolik 
informátorů a tak málo těch, kteří by měli informace poslouchat?  
03 04 2008 
Archeologie = sbírka střepů a kamenů. Průměrný pan Novák nepozná, zda střepy jsou několik  stovek, nebo několik tísíců let 
staré. Přiznejme, ho to ani nezajímá. Pivo levnější nebude, nejspíš stejně podraží. 
Když otvírala Eva Ulrychová v muzeu výstavu Nové archeologické nálezy, bylo v chodbě nemnoho lidí. Ale i když nakonec  
Eva při pochůzce okolo těch  střepů mluvila  skoro hodinu, nikdo neodešel. Ona  totiž ty kameny a střepy umí pro nás laiky 
oživit. Nejen svým zápalem pro věc. (To jsem si už několikrát v poslední době  povšimnul, jak je  skvělé pozorovat někoho, 
kdo ví, zná, umí, a ještě tomu svému krásně a právem věří . U holek je to ještě zajímavější, to pozorování.) 
Paní archeoložka  má i podání pro obyčejné lidi. Pověděla třeba, že ostří některých kamenných nástrojů je jako u současného 
skalpelu. Připomněla  souvislost nálezů s bonitou půdy. Tam kde je neúrodná půda, tam si kráva nelehne. (A lidi se tam 
neusadí). Hovořila o ekologických katastrofách pravěku způsobených odlesňováním. Atd. 
Fajn. 
24 04 2008 
Tiskovka. Řeč o kasárnách asi taková: firma GR chce od města garance. Chce upravit stávající smlouvu. Ale město neví o 
jaké garance se jedná. Město by rádo projekt veřejně presentovalo. Ale GR chce garance. Kruh se uzavírá. A tak zní věty  
typu: „Něco splnili, něco nesplnili. ... Hotel start existuje a neexistuje.   ... Budeme se držet  toho, co bylo dohodnuto. ... 
Město by  rádo znalo finanční krytí firmy GR. ...  Uvidíme. “ 
Jistě že je ve městě pár  lidí kteří by se nezlobili, kdyby byla bývala žádná firma Global Ressources do Jičína nepřišla. Ale 
někteří si to nechtějí přiznat.  
27 04 2008 
V hospodě U Šuků (Novopacké) dovídám se, že výtvarné symposium v lodžii nebude. To minulé bylo na začátku prázdnin 
2006. Sešlo se tu tenkrát 25 mladých umělců. Přijeli z Košic, přijeli i z Ameriky. Peníze se sehnaly pod města   a od EU Na 
závěrečné vernisáži byla spousta obrazů, plastik kamenných i dřevěných.. Byla tu i výheň pro uměleckého kováře. Letos nic. 
A uvažovalo se o tom. Proč tedy ne?  Bylo by to na  dlouhé povídání o několika pravdách, které se obtížně  dá zjednodušit. 
Asi tak: Umělcům (ale i některým, kdož by věc chtěli organizovat) příčí se veškeré úřadování, vyplňování, žádání, účtování. 
Ale oni nemají peníze. Ti, kdož peníze (evropské, městské, jiné) obhospodařují, nemohou je vydat bez onoho úřadování. 
Nebudeme rozebírat, zda vydat můžou, chtějí... říká se tomu, zda nemají jiné priority. 
A tak letos symposium nebude. Škoda. Protože kultura, výtvarná i jiná, to je prostor, kde  se lidé scházejí. A uvědomují si, že 
jsou i jiné věci, než peníze, Blesk a televize Nova 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaro je tady  
V cyklistické hospodě Na Veselce můžou se i ošklivá kola nechávat v chodbě. Kdo má lepší, smí si ho vzít i do 
výčepu. Někteří samotáři a pozorovatelé nechávají si bicykl venku a vezmou si své Svijany na parapet okna. 
Sedět se  tu dá a půllitr, při troše  šikovnosti, nesklouzne. Chutná, zvláště když je dobrý pocit, že zahrada je 
připravena a saláty se pod sklem dobře chytly. 
Taky tady je větší výhled, než ve výčepu. Maminky s kočárky jsou nejjarnější. Troufají si bez kabátu. Ale není to 
troufalost, Mají co ukazovat. I někteří hoši. Zastaví si s tím svým velkým autem přímo u vchodu, aby ho všichni 
viděli. A já tak nevidím na troufalé maminky a musím přemejšlet, jak si může hoch mezi pětadvacítkou a třicítkou 
na tak velké auto vydělat. Myslím poctivě vydělat. S takovým břichem už v jeho věku. Na  autě bylo napsané: 
Volejte zdarma – výkup za hotové. A výhled v prdeli. 
Pivo sbližuje. Štamgasti mi při příchodu vyjadřují sounáležitost. Ani nemusíme mluvit a zdravit se. Stačí pohled, 
úsměv. Stejně je to  formalita. Dokonce mi sounáležitost vyjádřila i jedna okočárkovaná maminka. Ale třeba to byl 
jen produkt mé ješitnosti.  

literární     PROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINY     lit erární  
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Jednoho přivezla žena. Bouchnul dveřmi u auta, ani nepoděkoval, ani nedal pusu. To by nemělo být. Jiný sváděl 
boj s přítelem: „Nejdu, jdu domů.“ 
„Co tam budeš dělat?“ 
Co se  asi dělá doma, když kapou kohoutky a protéká záchod? Neměl mi to připomínat, moje resty.  
Taky je pěkné podívání na  lízající dvojice. Novoměstská zmrzlina je vyhlášená. Sex  s kornoutem zmrzliny 
konkuruje pivu. Každý máme to své. Někdo stíhá oboje, jiný vybírá. Smutno těm, které ani jaro neinspiruje 
k tomu, aby užívali jeho rozkoše. 
 

Kačenka  
- Soužití s Káčou ale není procházka ani obyčejnou zahradou. Když se naštve, to bývá často, pokud se na ní 
něco chce (uklízet, jíst obyčejné jídlo ...) dává svůj postoj náležitě najevo. nejen fyzickým útokem. Umí rafinovaně 
i slovní. Nikdo v Jičíně neumí tak vymýšlet nadávky jako Káča. Poslední její obohacení slovníku jazyka českého 
je TYVOLOVEJ DĚDEK. Krása, ne? Toliko, že – můžete se na ní za tohle zlobit? 
- Bylo to přesně na Lidickém náměstí před pekárnou, kdy mi naše dítě začalo vyprávět o svých zážitcích z moře: 
„Najednou připlul žralok. Velkej, asi půlmterovej. Tak jsem rychle plavala, on taky plaval. Nestačil mi. Pak přišel 
táta a plácnul žraloka do prdele a žralok odplaval.“ Nezbylo mi, než se zeptal, jak se pozná, kde má žralok prdel. 
- Káča umí hodně  písmen  díky rodině a polívce. Z talíře nudlové polévky vybíráme písmenka podle jmen, ona je 
vždycky  nejdříve přečte a pak sní. Tahle  rodinná lingvistická lekce má své meze – když přečteme  všechny  
iniciály, Káča přestává jíst. Asi se budeme muset někdo rozvést a najít si nového partnera, ale nesmí se jmenovat 
jako nikdo z rodiny. Jinak se Káča  tu abecedu nenaučí a nenaučí.   
- Při ranním vypravování do  školky řekla mi Káča: „Když pěkně poprosíš, tak, se celá ustrojím sama.“   Co na to? 
Přetrhnul bych ji. Nemůžu. Je tak malá, že ty dvě půlky, které by zbyly, by nestály za to.  Jak se v takové  chvíli 
zachová  rodič – pedagog? 
Na naši Káču jsou všichni pedagogové krátcí. 
 

Jak to za čalo?  
Žák jičínské průmyslovky Kubík při hodině cosi skrýval pod lavicí. Byla to mapa. „Půjdeme do Hradce,“ řekl.   
V 6 hodin večer stálo ve Valdické bráně asi 12 studentů a dva učitelé. Domluva byla dojít do Hradce Králové a 
sáhnout si na zábradlí viaduktu. Kdo zvládne, může i zpátky. Nikdo nevěděl, co nás čeká. Měl jsem na nohách 
pohorky, v ruksaku botasky, jídlo, pití. Tonda Šubrt tepláky, na nohách plátěnky a v ruce starý deštník. Usmál 
jsem se té výbavě. 
V Robousích odkládám pohorky do příkopu. Pohorky jsou těžké, špatně se v nich běží. Tonda je někde vpředu. 
Čtvrt hodiny před půlnocí slavnostně plácám na zábradlí a otáčím se. Ještě kousek zkusím zpět. Asi v 01:30 to 
v Sadové balím. Tady je nádraží nejblíž. Nebyl problém ujít tu cestu, ale dostat se na schůdek prvního ranního 
vlaku domů. Byl šíleně vysoko.  
Tonda ve svých plátěnkách po stokilometrové chůzi přišel  okolo šesté hodiny s Věrou Vodičkovou ráno  zpátky 
do Valdické brány. Dočista fit.  
Tak začalo Putování za Rumcajsem. Bylo to asi v roce 1966. 
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