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První máj. 1. část  
Na nádvoří zámku sešli jsme  se ráno staří známí: Kapička, Apropo, Mariánská zahrada a další. Chystáme  své stánky, 
půjčujeme si provázek a připínáky, my zkušenější už správně předvídáme, že bude zima. Byla. Ale ukázat co dělá a jak žije 
občanská  společnost ve městě a okolí je důležité. I když je jasné, že hasičům s jejich technikou konkurovat nemůžeme.  
Pověsil jsem  fotky z různého konání, snažím se odchytávat lidi, ukazovat co se taky v Jitčíně děje. Zjišťuju, že lidé málo ví. 
A se i diví a ti, kteří se chytli, jsou překvapeni, jak se v Káčku hraje  divadlo. Jaké výstavy jakých kumštýřů jsou třeba na 
Valdické bráně. Jak si nechodící pan Svoboda postavil vedle Domova  důchodců folijník a pěstuje  ředkvičky. Kde žijí 
bezdomové. Jak se v Jičíně hraje a zpívá stará muzika ... . 
Proč  lidi nevědí? Dobře, někteří se nezajímají, a k těm ostatním se nic nedonese. Dobré, pozitivní zprávy se moc 
v moderních mediích nenosí. Zvláště když při nich není žádný papaláš. I městský Čtvrtletník jednu takovou dobrou zprávu 
odmítl.  
 

 
 

První máj. 2. část  
Odpoledne – Vokšice, Galerie J.B. Spektrum. Pět výtvarníků střední generace rozličných žánrů. Kámen, dřevo, kov, 
keramika, obrazy ... . Přehlídka kumštýřské šíře. K tomu jazzové duo. Vernisáže, zvláště ta vokšická, jsou o atmosféře.  
Pak přijeli. Hana Kofránková, Alfréd  Strejček - mluvené slovo, Štěpán Rak – kytara. Kolik prvních májů a prázdnin už na 
Starých Hradech se takhle se svými posluchači  scházeli. Tahle kultura  dostala tam výpověď.  Galerie pana Bucka  nabídla 
milé pohostinství. Název programu: T. G.  Na stopadesát  posluchačů (asi) tají dech. Vlastenectví v praxi. Neformální, 
nenařízené, bez patosu a k tomu určených funkcionářů. Na závěr vyvolána Eva Bílková. Poděkování jí a všem starohradským 
za dlouholeté konání. Hana Kofránková recituje Skácela, Alfréd Strejček Máchu a paní doktorka  docela obyčejně brečí.  
 
 
 

Velká paráda na Čtyřce 
Přišel pan senátor (bez kravaty, sportovní image), dva zástupci starosty (s kravatami), pan vedoucí odboru, byl tam pan 
ředitel, několik učitelů, a další lidé, spíš bezejmenní. Byly tam dvě třídy – děti velké a děti malé. Novináři přišli jsme dva.  
Pan učitel Kynčl všechny představil, děti každému zatleskaly. Děti tleskat umí. Potlesk má být za něco.  
Je za co. Obě tělocvičny jsou nové, bezpečné, světlé. Ze starých použita jen střecha a ocelová konstrukce. Stály dohromady  
asi 14 milionů, zaplacených z peněz, které zaplatili Jičíňáci, když si koupili od města byt. Ještě dost zbylo. 
Pan učitel pak ukazuje návštěvě chloubu školy – ekologický areál Čtyřlístek, čerstvě obohacený o 15 tabulí naučné stezky. 
Tabule udělal pan Slavík z Technických služeb a škola na ně upevnila pěkné obrázky a text k výuce přírodopisu. Ale jsou tu i 
obrázky z historie Jičína. Tady je učení zajímavější, než ve třídě. Zvlášť ,když pan učitel přidá historku o tom, jak se mu 
v jezírku usadili čolci a že je  tu i užovka a nikdo neví, kde se uprostřed města vzala.  … 
Pěkné, chvályhodné. Jen ta paráda na začátku cosi připomínala. Když ti novináři tolik nepřišli … kdo vlastně komu koho 
pochválil? Některým lidem stačí, že pochválí sami sebe. 
 

Jak to, že úředníci, kteří spravují kulturu, nevědí, že skutečné umění není komerce a že si na sebe nevydělá, a 
když zhyne kultura, zhyne i národní duch a morálka. (Olga  Sommerová) 

 
 

Čarodějnice v Lodžii  
měly obvyklý průběh: Zelené pražské auto, v něm pes, Lhotákovi, dřevo, hřebíky, hadry, seno, barvy, nářadí. Letos byly 
hřebíky – papíráky s velkýma hlavama, takže se papírová hlava lépe přitloukala. Děti byly špinavé od barev, maminky opět 
půvabné. Jedna novinka: ohně byly dva. Jeden upalovací, druhý buřtový. I když některé čarodějnice vyrobily děti a rodičové 
tak pěkně, že bylo škoda je upálit. Ano, i na buřty zbylo z privatizace bytového fondu. Radnice poskytla čarodějnicím grant. 
„Kdo bude mít nejšpinavější ruce, dostane prvního buřta,“ vyhlašuju. Najednou vidím, jak jeden kluk ukazuje mamince ruce 
a ptá se, zda s takovýma (poměrně  čistýma) rukama má nárok na buřta. 
Topíme, pečeme, rozmlouváme – pohoda. Přesto vkrádá se cosi ... , jak to nazvat? Únava? Rezignace? Přežití a přežívání? ... 
Objevil se názor, že historická úloha OS Lodžie se naplnila. Čarodějnice a zpívání koled  takhle běží už 10, možná i 12 let. 
Zájem je. Jen generace  dětí se vystřídaly. Nebylo by  škoda nepokračovat? 
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 Janouškovi 
Ve vstupní hale jičínské zámecké galerie  sedí manželé Janouškovi – sochaři. Poněkud osaměle. Účastníci vernisáže 
prohlížejí objekty, rokují, fotí. Šestaosmdesátiletá paní Věra Janoušková říká: „Já jsem holka od Kumburka.“ Vypráví o svém 
dětství, dětství kantorského dítěte v Úbislavicích. Prošla hořickou školou, prošla Vysokou školou umělecko průmyslovou 
v Praze, i akademií v Sofii. Říká, že  šije sochy a že kámen nikdy ve větším  nezkusila.  
Sochařka je přítomna i v sále. Na obrazovce je s hořákem  autogenu, na pozadí velké hromady starého plechového haraburdí, 
které ji lidé nosí do pražského ateliéru - dílny. V celém  sále její dílo. Plotny které dovařily.  Stéla. Andílci. Kov v mnoha 
podobách, gobeliny, koláže. Barvy a tvary, které provokují.  
 

 
Já spoléhám na novináře a občanskou společnost, že naší politické reprezentaci čas od  času překazí jejich 

nepoctivé plány. (Olga  Sommerová) 
 
 
 

Malby Michaila Ščigola 
„Kdo má tu knihu, nemusí už chodit na výstavy,“ řekl ve středu 28. 5. v knihovně Michail Ščigol. Ano, v té knížce je malíř 
celý. Přesněji malíř mezi léty 1997 až 2006. Knížka se jmenuje MALBY a nese podtitul Ohlížení na budoucno. Je to už čtvrtá 
knížka o malířově tvorbě a malířovi. Graficky ji skvostně vypravil Ondřej Klos, průvodní texty ke kapitolám napsal Vladimír 
Burjánek. Fotografie pocházejí od Radky Šepsové, Karla Kestnera, Jana Košíčka a Ondřeje Klose. 352 stran je na šedivém 
papíře, takže text i fotky neoplývají polopatickou kontrastností. Podobně jako není prvoplánové malířovo dílo.  
Michail Ščigol je osobností všestrannou, je  dobrým vypravěčem, umí i slovem psaným. „Až skončím s malbou, tak začnu 
psát,“ řekl s trochou nadsázky. Věc však není jednoduchá. Malíř přiznává, že vše co vykecá, tak potom nikdy nenamaluje. 
Tenhle problém otevřela vzpomínka na „pracovní úraz“ z doby, kdy opravoval svůj dům v Železnici. Propadl stropem 
z půdy, ležel, nemohl se hýbat, byl sám ... . Zdravotní problémy odbyl pan malíř jen několika slovy, i když byly vážné. Zato 
nádherně líčil barevnou atmosféru zvířeného prachu ve stříbrném odstínu proti slunci. Mluvil o obrazu, který nenamaloval.  
 
 

Kousky z deníku 
06 05 2008 (Hýždě) 
V „ řetězci“, nepodstatné v kterém, tlačila  vozík se zbožím. Krásně tlačila. Vlastně  ani nepodíval jsem se zpředu, nevěděl, 
jak vypadá, pohled od zadu stačil. Ostatně někdy ... , ne, nesklouznu do lascivností. Ale v tu chvíli přišla nelehká touha 
pomoci. Zatlačit. Ale za hýždě. Její.  
Jak se, pánové, s takovým pokušením rovnáte? Nejhorší, že ta pokušení s věkem nemizí. Taky jsem si myslíval jako dítě, že 
když budu dospělej, nebudu se bát zubaře. Bojím dál. A zatlačit chce se mi stále. 
10 05 2008 (Obrazy a špejchar) 
Pan malíř J. Q. Valter má štěstí na počasí. Kdykoli otvírá ve  své Galerii Na  Špejcharu v Bukvici nějakou výstavu, svítí 
sluníčko. Pak už jen stačí posekat trávu na krásném prostorném  dvoře – a  atmosféra je tu. Tak bylo i druhou  sobotu v máji.  
Pan galerista obešel vesnici a zapůjčil si od lidí obrazy, které zbyly po bukvickém občanovi Bořkovi Vaňoučkovi, a vystavil 
je. Tam, kde vznikaly. Neboť umělec a bankovní úředník na  statku bydlel. Pozoruhodný oblouk uzavřen.  
Oleje, kvaše, kresby  tužkou. Chalupy, krajina okolo, Květinová zátiší. Některé domy se velmi změnily, jiné už nejsou. Jen 
kytky zůstaly  stejné. Příjemné dívání na obrázky. Vzpomínky. Nostalgie. 
12 05 2008 (Tiskovka) 
Tiskovka na radnici. Na programu 44. jednání Rady města bylo 41 bodů, 34 z  toho se týkaly staveb, či záležitostí 
ekonomických. Pak zápisy z komisí, granty, veteráni, Trabi sezóna. Buduje se, staví, privatizuje, ekonomizuje v našem 
městě. Pozor, Valdštejnské slavnosti. Chvála, že se zapojí školy. Vystoupí, účastní se soutěže o návrh na Valdštejnský 
památník. Jen tak, teoreticky. Ale dobře, že věc se oživí. Děti se budou zajímat o Valdštejna  a jeho dobu.   
Ve věci kasáren se situace  stále zaplétá. Firma GR, která přišla  se záměrem staveb, žádá město, zda by nepřevzalo jejich 
závazek k firmě Geosan a Satr. Poněkud …, inu, jak tohle  slušně popsat? 
Přece jen perlička: z komise životního prostředí vzešel návrh zvýšit Milohlídku na Čeřovce o dvě patra, neboť kvůli vzrostlé 
zeleni není z rozhledny žádný rozhled. Přikrácení zeleně prý nepřipadá v úvahu. Jistě by Standa Penc dokázal vypočítat kolik 
že stromů v Jičíně vzalo za své až po pařezy (mimochodem zůstaly – a hyzdí). Stalinský větrolam u Alanových  sadů chybí 
nám v panaoramatu stále. A tak redakce doteď neví, zda komise ŽP myslela  svůj návrh vážně. 
13 05 2008 (Dívka a kůň) 
Vdovy, které choí v Kacákově Lhotě podle pradávného zvyku zalévat každý den hroby, mají pouť usnadněnu. Mezi vsí a 
hřbitovem  je kaštan a okolo něho lavička. Pod kaštanem  dobře se odpočívá, v dnešní době květu ještě lépe. Když den 
pokročí, plní lavička svou další funkci. Scházejí se tu generace, jak říkával Jan Werich. Možná i vznikají, jak taky  říkával. 
Jednoho dne byl tu spatřen i kůň. A on a ona. Ano, i v dnešní době vysokorychlostního internetu a DVD- rekordérů. To je 
přece nadějné, ne?  
16 05 2008 (Malotřídní divadlo) 
Do Běchar na vystoupení dět. divadel. Běchary, Libáň,  Sobotka. Právě  tihle  postoupili z okresního kola. Při tom 
v Běcharech je malotřídní škola s 18 žáky. Pani řídící Eva si myslí, že přišlo málo lidí, že na  estrády  chodí víc. Ale 
chválabohu, že alespoň tak.  
To nebyla besídka přijdu – ukloním – zarecituju – ukloním ... . Děti hrají, recitují klasiky. Jednoaktovky, které mají 
myšlenku, metaforu, symboliku. Hrají tak, že musejí vědět, o čem je řeč. Skrze divadlo poznávají dnešní svět. Co je na něm  
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dobrého, co ne. Učí se rozlišovat. Učí se základům divadelního kumštu, tomu, jak se má zřetelně  česky mluvit. Režiséři: Petr 
Stránský – Libáň, Eva Kaprálová – Běchary,  Lada Blažejová – Sobotka.  
Pozoroval jsem lidi v hledišti. Chytají se. Netleskají jen proto, že se  to sluší.  
18 05 2008 (Pouť trojiční) 
Trojiční pouť Ostružno. Ritornello (M. Pospíšil), Flautisomo Amabile (děti flétnisti ze Semil se svým učitelem Mojmírem 
Poláčkem) při mši proti sobě v ramenech  kříže, jehož tvar kostel má. Doplňovaly se. Věřící i nevěřící dostali zpěvníček. Jako 
v baroku, kdy se zpěvem získávalo k víře.   
Pak všichni na faru. Tady  výstava  o Mar. zahradě  a památkách, divadlo (Š. Peroutka) a obě kapely, tentokrát na světskou 
notu. Všichni se překonávali. Michal skákal z ženského do mužského hlasu, předvedl celý hospodářský dvůr. I zvuky  zšeřelé 
fary. Písně 17. století jsou vtipné, mají myšlenku. Jsou v nich i kuchařské recepty. A toho jídla, co ženské předvedly.  
A ten liják, co předvádí sv. Petr. Na procesí nás jde 6, ostatní auty. Všichni v plášťěnkách, nebo pod  deštníky. Já v galoších 
po babičce. V kaučukovkách. Ale jediný v suchu. Marcela  a Jana zpívají. My si neslušně povídáme s basistou Jéňou. Hraje 
v Liberci v opeře. Provokuju ho, že si moc nevydělá. 
„Ale mám to štěstí, že moje zábava je mi povoláním.“ 
21 05 2008 (Láska?) 
Obouvám se, odcházím. Najednou žena  stojí ve dveřích. Povídá: „Co si to, proboha, bereš za boty?“ Neřekla: „Miluju tě.“ 
Ani ať se jí brzy  vrátím a tak. Takhle vypadá soužití po pětačtyřiceti létech.  
Vlastně – je to dobrý. Zajímají ji moje  boty. Kdybychom byli před rozvodem, bylo by jí moje oblečení lhostejné.  
A nebo je  to pomsta? Trest? Kdysi nedávno pravila: „Tu radost, abych se s Tebou dala  rozvést,  tu ti neudělám.““  
Manželství je jedno velké, nekončící drama.  
22 05 2008 (Kasárna) 
Američani v kasárnách. Informace na  tiskovce. „Já nevím, jestli se v tom ještě někdo vyzná,“ otevřel problém pan  starosta. 
Vyjmenoval co všechno město napíše společnosti Global Resources:1. pozvání na veřejné jednání zastupitelstva, aby tam 
vysvětlili svůj záměr. 2. Město odmítá převzít nějaké závazky GR vůči jiným firmám 3. Město nesouhlasí s předáním 
nemovitostí v jiném termínu, než bylo  dohodnuto. 4. Chce od GR informace o tom, jak mají zajištěno  finanční krytí. 5. je 
třeba urychleně oddělit hotel Strat od sportovního zařízení.  
„Výrazně jsme přitvrdili,“ uzavřel Ing. Martin Puš. „Že je uzavřen hotel Start, to nám vadí nejvíc.“ 
Škoda, že tak razantní a moudří nebyli zástupci lidu, když se před  téměř dvěma lety podepisovala  smlouva.   
23 08 2008 (Galerie) 
Pan Bucek, který vybudoval galerii ve Vokšicích, vypráví, že se na výstavu, kde jsou většinou plastiky, ohlásila  skupina 
nevidomých dětí. Paní učitelka se ptala, zda si mohou děti vystavené předměty osahat. Samozřejmě. A budou vítány.  
Týž den se dovídáme, že Rada města  Jičín rozhodla podpořit galerii, kde pan Bucek zatím vše vybudoval na svůj náklad, 
částkou 15  000 korun. Žádost byla  na 40 000. Z peněz by se měla zaplatit stálá služba pro sezónu. Zdůvodnění je logické. 
Galerie je  skvělá, ale neleží na území Jičína. Úřad je úřad. Pro srovnání. V rozpočtu města je na granty na kulturu částka 400 
000. Na podporu  sportu je počítáno celkem 2 200 000. 
29 05 2008 (Nevidí, vnímají) 
LIS čte pro nevidomé. Scházejí se každý týden, přijímají hosty, kteří jim pomohou s programem. Přišlo 10 lidí. Poslouchají, 
zdá se, pozorně. Asi otvíráme jim problém kumštu a chytají se. Paní zpívá neuměle písničku, kterou složila  slepá holka. 
Popisuje  slunce, které nevidí. Pán začne vyprávět o svém setkání s poezií, vzpomíná na některé básníky. Je dobře, že naše  
čtení má vedlejší produkt, pootevření brány. 
 
 
 
Možná by měl můj film režírovat někdo, kdo umřel. Podle  vzoru nejlepší autor – mrtvý  autor. (Tereza Boučková) 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačenka 
- ráno položila Káča principiální otázku, jestli už je pozejtří. Pozejtří se mají ve školce fotit = parádní oblečení a 
učesání. Následoval zajímavý rozhovor: „Není. — „Kdy bude pozejtří? “ — „Zejtra.“ 
To Káču uspokojilo, nikoli mne. Och, jaká je tu nelogičnost. A ta pětiletka, jinak bystrá, ji nepostřehla.  
Ostatně proč taky? Ví své. Ví i to, že naše logika je jenom soubor nějakých našich výmyslů, které jsme  si 
stanovili, abychom byli před sebou samými důležití.  
Ví to, ale nemluví o tom. V tom je ona dětská moudrost, pro nás nedostižná. 
- Káča ukončila kreslící období princezen a přešla na kresbu krajiny. Má, jako všechny  děti, svérázné pojetí, 
nezkažené akademismem. Její dílo je spontánní. Nejraději kreslí sluníčko, a proto že ho má  ráda, nespokojí se 
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jedním. V Kačenčiných krajinách je sluncí několik. Proto, že kreslí většinou na zakázku (teď  ti, dědo, něco 
nakrselím), rozlišuje počet sluncí podle toho, komu je obraz určen. Nevím kolikasluneční má stupnici, ale navíc, 
než dvě sluníčka jsem to nedotáh.  Je mi útěchou, že  ani babička nedostala  víc. A to tvrdě vyžaduju mytí rukou 
před jídlem a čištění zubů alespoň ráno. 
Krásná myšlenka, odměňovat  člověčí zásluhy počtem sluncí. Rozhodně lepší, než přidělením alespoň místa 
ředitele odboru na nějakém ministerstvu pro vysloužilé poslance. Radši se neptejte, kolik sluncí by jim Káča 
přidělila. 
Onehdy jsem  cosi vyžadoval, byl to nějaký běžný hygienický návyk, ale Káča si, jak ženské dělávají, postavila 
hlavu. Nejen nevykonala, ale byla  agrasivní, jak ženské dělávají. Stoupla mi na nohu v bílé ponožce a ještě 
patou zakroutila. Nemá sice  ani poloviční váhu na to, aby nemusela mít v autě  sedačku podle nových předpisů, 
ale jde o princip. Rázem jsem si vzpomněl na povinnou četbu klasika, jak jezuité šlapali okovanýma  botama 
vesnické chudině na bosou nohu, když hledali Bibli kralickou (Viz Alois Jirásek: Temno).  Nepředpokládám, že 
Káča klasika četla, umí jen 13 písmen. Kde se v ní tedy bere onen sadismus? Inu, dnes  to mají děti snadné – 
v televizi se naučí vše. I bez klasiků. Nebo se dnes za klasické považuje něco  dočista jiného? 
- Káča seděla ráno na zemi, obouvala se a najednou povídá: „Já jsem dneska  spokojená. Ani mne nebolí  
bříško.... . “ Tohle  řekne  ženská, která sedm minut před  tím trojčí „... že si tohle triko v žádném případě 
nevezme, že je v něm nemožná ... .“ Spokojeně opravdu vypadala, cestou do školky jsme  si docela inteligentně 
povídali o Tarzanovi. Inu .... ženská. Vše v jednom. Vlastně v jedné. Úžasné střídání stavů. Věčné překvápko. 
Kdo to má vydržet? 
A není to, pánové, tak, že právě  tohle  nás k těm ženskejm  táhne? 
- Vykoupeme se, pak sedíme na břehu a pozorujem děti jak se strkají do vody a dost u toho křičí. Káču zřetelně 
zajímá jeden kluk. Dvojnásobně  starší a dvojnásobně delší než ona. Dokonce se pokouší vmísit  do jejich  
rámusu, ale moc se jí to nedaří. Najednou řekne: „SELU NA NĚ“. A odchází.  Doma si vezme takového malého 
tygříka, uklidí se stranou a asi mu říká, jak byla nepochopena. A já, taky  stranou, přemýšlím, co mělo znamenat  
to první slovo ve větě u rybníka. 
Káča na návštěvě v Praze. Telefonuje, co dělají: „Děda je na záchodě.“ Teprve později se  dovídáme, že děda 
sdělil, že uvízl v zácpě s autem. A Káča si to vyložila po svém. Inu, je čeština někdy ošemetný jazyk. Hlavně že 
nám ho děti pomohou  rozklíčovat.. 
 
 

Mám zuby 
Mám zuby,  abych vypadal. Stály 175 piv počítáno v Gambrinusech a v levné hospodě. Placeno hotově – v české 
měně.  
Jak vypadám – nevím. A ani mne to nezajímá. V mém věku u holek nezabírají ani zuby platinové. Co ale vím, že 
se nenajím. Pokud nejím tvaroh a to ještě hodně naměkko. Kde jsou ty časy, kdy mi sloužily moje staré, dobré, i 
když děravé a ošklivé zuby. Dojídal jsem oběd. Pravda pomalu, opatrně, pečlivě krájeje, ale už jsem se těšil na 
večeři, jak  si ji budu takhle pomalu krájet.  A vychutnávat. Ve věku starců je  jídlo jednou z nemnoha radostí. 
Kdežto teď? Kousnu housku, zuby se vzpříčí, a tam, v tom jednom místě dřou dáseň. Pořád v jednom, takže 
každé další vzpříčení je tím horší. Když se vzpříčí, vykviknu. Žena řekne – co děláš? Já neřeknu nic. Bylo by to 
zbytečné. Mám zuby za třiapůl litru. Nebo kila? Jak se to te´d  říká? 
Zuby jsou věc ekonomicky výhodná. Za jedno vytažení je prý 150 korun. Od pojišťovny. Pro stomatologa. Na 
jedno posezeení jich zvládla paní doktorka devět. I pro mne to byl zážitek. Násobme. Nebo radši ne. Ještě z toho 
musí zaplatit kelímky a takovej ten bryndáček co dávají, jak ta krev stříká.  
Mělo by to být pro pacienta. Na tvarohy a jogurty. A na pivo. Ano, na pivo. Nedřou při něm dásně, ať piju, jak piju. 
A kalorická vydatnost tu je. I vitamíny. Možná i vlákniny pro nás  starce na prostatu.  
Až nám to pan doktor Raath ve sněmovně prosadí, dám si vytáhnout i ty spodní. Ještě jich tam na pár piv mám. 
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