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Kultura na vsi  
Pan malíř Jiří Qido Valter vyklidil u své chalupy v Bukvici špejchar, upravil ho a přeměnil v galerii. Pověšuje tam, jak on 
říká, své přátele. Spisovně řečeno: otvírá jejich výstavy. První letošní výtvarnou událostí byly obrázky už zesnulého 
bukvického malíře Bořka Vaňoučka. Milé obrázky krajinek a domů z okolí či zátiší vrátily se do míst svého vzniku, protože 
tady pan malíř bydlel. Galerista Qido obcházel bukvické domy, aby sesbíral, co malíř rozdal. Lidé pak zavzpomínali, jak 
vesnice vypadala. 
V sobotu 31. května zaplnily špejchar obrazy jičíňáka Břéti Kužela. Zcela jiný žánr je důkazem, jak rozmanitý je výtvarný 
kumšt. Jsou tu i akty a nad nimi se prý lidé dohadují, kdo že stál modelem. Ale pan malíř reálnou předlohu popírá. Na 
obrazech je pozoruhodné to, že každý z nich je příběhem. Je tu historie či historka konkrétních lidí či míst. K některým 
obrazům podává autor i písemné vysvětlení. U jednoho je i Kuželova báseň. Do naivistického ladění vystavených pláten 
zapadá i pozoruhodný židovský triptych. Malíř se jím vrací do dětství, vzpomíná na svou maminku a její bydlení nedaleko 
jičínské synagogy. 
Vernisáž na Valterově chalupě není jen zážitkem kulturním, ale i setkáním přátel, místem k popovídání. I k obdivu krásného 
roubeného stavení a vzorně upraveného okolí. 
 
Na Veliši o cestách 
Historii velišské školy už mnozí znají. Je příkladem člověčí iniciativy, která dovede otevřít vzdělávací zařízení i tam, kde 
úřady usoudily o jeho nepotřebnosti. Škola je centrem kultury. Velišský slavíček, tancování, řada hudebních vystoupení 
v místě a okolí, vybudování zahrady za školou, to jsou jen některé příklady. 
Již několik let je v provozu výstavní sál, který Velišští vybudovali na půdě školy. Kromě obrazů střídají se tu expozice typu 
„Hrníčky z půdy, Panenky z půdy“ a podobně. Autoři výstav vkusně instalují zajímavé exponáty, které lidé z okolí doma 
objeví. Prvního června došla řada na cestování a památky, které si výletníci z cest vozí. Výstava je zároveň krásnou 
zeměpisnou exkurzí. Vysvětlivky k jednotlivým koutům půdy píší žáci sami a je to pro ně pokračování školy jiným, 
zajímavým způsobem. 
Při vernisáži se podává káva, úžasné cukroví, lidé si povídají či poslouchají výklad. Pan ředitel Jiterský – Bodlák přivezl ze 
svého pobytu na indonéském ostrově Bali spoustu fotek a jiných předmětů a umí poutavě povídat o odlišnosti života tam a 
tady... 
Jeden víkend přelomu května a června ukázal, kolik poutavého lze objevit, a nemusíme proto jezdit daleko. 
 
 
Jitčinálie 
V názvu své výstavy fotografií na Valdické bráně si Jitka Pírková pohrála se jménem svým i svého města. Dobře vystihla 
oboje. 
Fotek Jičína je mnoho a na místech rozličných a různých. Paní fotografka přistoupila ke „zpracování tématu“ zodpovědně, 
neboť co ona dělá, dělá důkladně. Důkladně se připravovala na své kolové závody, až se stala mistryní světa v časovce ve své 
věkové kategorii. Když odložila kolo, obstarala si fotoaparát. 
Na bráně nevisí výběr ze šuplíku. Je tam cíleně pořízený pohled na Jičín, a to pohled černobílý a z mnoha úhlů. Ano, mnozí 
máme se slovem fotografie stále v sobě zakódovaný obrázek černobílý. Tak i autorka. Zářivé barvy, které zachytí aparát, si u 
počítače převedla do oněch mnoha odstínů šedi. Je to krok zpět? Vida, v tom je jedna z vlastností kumštu: i na tuhle otázku 
musí si odpovědět každý sám. A po svém. 
Nechybí tu nádech ironie: výtah na Valdickou bránu, Kaplického knihovna, jak by vypadala na Zebíně. Tak si autorka hraje – 
a zároveň ukazuje divákům možnosti techniky, které si často ani neuvědomujeme. 
I o umění dívat se a nalézat je výstava. Lidé postávají před ornamenty na domech zničenými necitlivým zásahem – a dohadují 
se, kde v Jičíně ta krása nekrása je. Podobně, jako s potěšením nalézají další a další pohledy na své město. (A radují se z toho, 
že objevování je proces neuzavřený a není pravda, že všechno už vynalezli ti před námi.) 
Výstavy na Valdické bráně jsou událostí mnohovrstevnou. Ještě dvě hodiny po zahájení vernisáže si lidé povídají, ale se i 
přou. Ke spoustě lahůdek, které se tu nabízejí, patří kromě uměleckých i gastronomické. K oněm kumštýřským třeba řadit i 
country kapelu (nebo bluegrass?), která návštěvníkům hrála. 
 
 

Nejsem spisovatelka, jen jsem vypravěčka toho, co jsem v životě zažila. 
Lenka Reinerová + 27. 6. 2008 
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Občan Havel 
Náš pan prezident, kterému tak mnozí stále říkáme, je člověk, o kterém bylo mnoho napsáno. Těžko vůbec odhadnout váhu 
hodnocení kladného a záporného. Podstatné je, jak si ho vidíme jeden každý. Nebo chceme vidět? 
Jak ho viděl Pavel Koutecký a Miroslav Janek, ukazuje film, který se v Jičíně v režisérské (rozšířené) verzi promítal 19. 
června. Přijel i Ladislav Špaček a pověděl i on své vidění. Vyprávěl, že celý dokument se sběrnou metodou natáčel 12 let a 
jak velký problém bylo pak sestříhat z toho krátkou verzi pro večer. I o tom, že zvuk a obraz ukládaly se každý zvlášť, aby 
nebylo možno materiál zneužít... 
Málokdy naskytne se vidět dějinné události odzadu. I když to je právě to, po čem my, lidé, tuze toužíme. Nahlížení klíčovou 
dírkou je tuze lákavé. A svádivé. Och, jak se nám líbí vidět na druhém vlastnosti, které se nám nelíbí na nás samotných... 
Jičínský biograf zabodoval. Kdo chce poznat osobnost VH, doporučuje se mu doplnit viděné třeba o knížky Dopisy Olze a 
Prosím stručně. 
 

Připadá mi to, jako kdyby se někdo topil a křičel o pomoc a ze břehu na něho volali: „My si 
vás vážíme!“  

(Jiří Suchý o pražském grantovém systému pro divadla) 
 
 
Našinec a moře 
Historie českého vojenského námořnictva se datuje rozmezím 1866 a 1918. U rakousko-uherské maríny sloužilo statečně na 
6 000 českých námořníků. Ti se účastnili rozličných bitev, někteří se nevrátili. 
Tuhle historii oživuje suchozemský Jičín. Výstava Rakousko-uherské námořnictvo v zámecké galerii potrvá až do poloviny 
září. Je pestrá, kromě obrázků, a hlavně modelů lodí jsou tu uniformy, zbraně, ale i maketa opravdovské lodičky, na které se 
můžete pohoupat jako na moři. Pracovníci RMaG spolu s manželi Lhotákovými připravili, jak bývá tu zvykem, pestrou 
podívanou a zážitek pro všechny smysly. 
Prázdninová výstava je důkazem nesmírné rozmanitosti a všestrannosti záběru jičínského Regionálního muzea a galerie. 
Vedle špičkových děl výtvarných střídají se tu hračky, hned zase lodě. Další výstava bude věnována uměleckým aktivitám 
lidí se zdravotním postižením. 
 

Spisovatelé jsou totiž mezi umělci největší žebrota. (Lenka Procházková) 
 
 
 
 
Radek P. rozličný 
S náležitou a oprávněnou slávou (i malý raut se konal) byla 25. června v Porotním sále zámku otevřena výstava Radek Pilař – 
Neznámý známý. Pro pouhé fandy Rumcajse překvapením byla. Volná tvorba. Fotoasambláž. Informel. Videoart... Taková 
slova zazněla při vernisáži. Nejsrozumitelnější je výraz kombinovaná technika. 
Mistr Pilař pracuje v několika vrstvách. Vnáší do díla další materiály, kombinuje malbu s fotografií. V Porotním sále nejsou 
obrazy, které zkoukneme a jdeme dál. Ony se nám vracejí, a když se nevrátíme k nim v reálu, musíme do představy v mysli. 
Myšlení, vzpomínání hrály v ten podvečer velkou roli. Není podstatné, v kterém to bylo roce, kdy byl pan malíř patronem 
jedinečného malování na náměstí v rámci Pohádky. Obrovské papírové běhouny byly roztaženy podél náměstí. Každý malý 
malíř dostal svůj metr a do kelímku vodu, barvy si přinesl. Asi už nikdo neví, kolik metrů papíru z Hostinného se rozvinulo, 
ale jičínské náměstí je přece velké. Pomalované běhouny byly pak instalovány na nádvoří zámku. Vodorovně, svisle, 
všelijak. Druhý den brzo ráno, ještě tu nebylo moc lidí, potkal jsem mistra, jak s dětmi za ruku, patrně vnoučaty, prochází 
zámkem. Pachatel se vrací... Moc jsme mluvit nemuseli, malířovo dojetí bylo zřejmé. Proč ta vzpomínka? Inu, dá se 
vysledovat jistá souvislost mezi vystavenými obrazy a oním dětským malováním. Ale každý si ji musí najít sám. 
Ten, kdo by chtěl pochopit onu souvislost a rozličnost mezi Pilařem a Pilařem, musí se dojít dolů do přízemí zámku podívat 
na ilustrace. 
Vzácným hostem a řečníkem na výstavě byl český fotograf Jindřich Štreit. A zase přišla vzpomínka na jeho fotografické 
cykly z doby minulé, kdy i třeba jen jedna fotografie byla bezeslovným příběhem o zvrácené době. Na dotaz, kterou že ze 
svých fotek považuje za nejlepší, měl odpověď hned: „Samozřejmě tu poslední.“ 
Svůj příběh o Pilařově obrazu četla česká spisovatelka Lenka Procházková. Ona je častou návštěvnicí Jičína a v knihovně 
křtila v roce 2000 svou knížku o životě Ježíše Beránek. Tehdy pod vlivem zaujetí z díla prohlásila, že už nic dalšího nemůže 
napsat. Vida. Je tu Narušitel, spousta publicistiky a dalšího literárního konání. 
 
Historický atlas Jičína 
Byl to skvělý nápad udělat křest 18. svazku knihy, která se věnuje plánům, mapám a jiným starým dokumentům, v aule 
staroslavného Lepařova gymnázia. Úžasná sestava historiků, archivářů i jiných moudrých lidí. Na tu slávu přijel i pan 
profesor Picek, aby zopakoval Foersterovu svitu, kterou tu na klavír kdysi hrál.  
Jest tak: Historický ústav Akademie věd ČR vydává dokumenty z historie významných měst. Protože v ústavu pracuje i Eva 
Bílková – Chodějovská, gymnazijní absolventka, a protože Jičín jest městem s bohatou tradicí, patří jičínský svazek 
k nejtlustším. A krásný prostor  auly k tomu místem nejvhodnějším. Ostatně, může se Jičín pochlubit i tím, že patří k příkladu 
měst v krajině.  
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Listování velkou knihou jest tuze poučné. Regulační plán města zpracovaným Čeňkem Musilem patří k architektonicky 
dokonalým. Pro méně znalé je překvapující i skutečnost, jak naše záměry na výstavbu, či uspořádání krajiny, kopírují to, co 
už dávno předkové vymysleli. Kupříkladu na starém negativním  snímku krajiny najdeme u Bílého mlýna rybník v těch 
místech, kde je zakreslený v plánech do budoucna. A podobně.  
Mladší Evě slušely nejen dobře střižené dlouhé šaty, ale i nakažlivý zápal pro věc.    
 
 
 
 

Demokracie nemůže existovat bez hospod. (G. K. Chesterton) 
 
 
 
 

Kousky z deníku 
04 06 2008 Seno 
Na silnicích ve vsích je rozházené seno. Za dva měsíce bude tam sláma, přijdou žně. Není to nádhera, jak nás 
příroda upozorňuje, že život jde dál, přírodní i jiné cykly se střídají...? Vlastně je to i výzva, abychom to 
respektovali. Podřídili se. 
Ve městech už fůry jezdí jen málo nebo vůbec, když něco spadne, jsou tu uklízecí instituce. Spousta lidí ani neví, 
že je senoseč. Nerespektuje ji, protože prý nemá proč. 
Měli bychom víc jezdit ven, abychom si uvědomili, jak život běží. Pravidelně podle dávného rytmu. A vzít to 
v úvahu. 
Nebo alespoň tolik neuklízet. 
06 06 2008 Jahody 
„Ahoj!“ Zdravím souseda na zahradě skloněného nad jahodami. Ten se napřímí, odpoví a já zjišťuju, že je to 
druhý soused, který prvnímu krade jahody. Zarazil jsem se. Co s tím? Měl jsem se prvně lépe podívat a pak se 
otočit, nezdravit, odejít jakoby nic? Kdybych byl důslednej, měl bych pronést cosi moralistního? Nebo to takhle 
stačí? Ostatně – byly to moje jahody? (Pozn. korektora: už jsem se těšil, že pointa bude taková: Ostatně – byly to 
moje jahody... BEZ OTAZNÍKU! Vás by to nepobavilo? Třeba se příště proChorovi poštěstí.) 
Ano, tak je i v naší společnosti a je na každém, jak si svůj problém jahod vyřeší. 
06 06 2008 Divadlo Kula 
Divadlo herců s mentálním postižením Kula, které má své zázemí v K-klubu potřebuje kvůli plánované výstavě 
v zámku natočit  své představení Tam kde žijí divočiny. A tak pozvalo diváky a pana kameramana do „Radčiny 
zahrady“ (Pod Koštofrankem). Pan dnesmuzejník Lédl ukazuje, kam si sednou diváci, aby scéna byla správně 
nasvětlená. Robert seká dříví, ale odskakuje přivázat větev, která vadí kameře. 15 herců musí hrát dvakrát, aby 
kamera měla všechno jak třeba. Hrajou vozíčkáři i chodící.  
Svou zahradu nabídla Radka svému městu, aby se tu mohlo hrát  divadlo, pořádat dílny i jiné konání. Výběr toho, 
co tu už proběhlo, je skvělý. Hlavně .... jak to říci ... jsou to věci méně obvyklé, možná divácky náročnější. Ale 
hlavně – nesklouznou pod míru vkusu. Není jim zapotřebí podbízet se. 
14 06 2008 Spolužáci 
Sjezd spolužáků v Libáni. Příjemné. Účast podobná jako posledně – před dvěma lety. Jen tři už přijít nemohou. 
Zajímavé, že tu jsou většinou holky. Pánů minimálně. Ale většinou saka a kravaty. Až na mne. 
Dobře se povídá, vzpomíná. Člověk se ledacos dozví: v trhu jdou víc kytky než zelenina. Na baráčnickém bále 
v Lysé jsou baráčníci v krojích a tancuje se tam beseda. Že doktor X má v ordinaci vyrovnané láhve s alkoholem. 
Že se důchodové kantorce zas tak moc po učení nestýská. Ale prvního září radši nejde ven, to by se ten stesk 
provalil. Že panu Holíkovi, který po předcích dělá Nedvídkovu mast, je už 89 a asi brzy ji vařit přestane. Atd. 
Zajímavé jak se kdysi, když se ještě vařilo, kradl v libáňském cukrovaru  cukr. Ženy nosily specilálně ušité patlíky 
pod sukněmi.  
Pokud někdo ještě v našich osmašedesáti letech pracuje, tak jsou to spíš intelektuálové nebo majitelé rodinného 
úspěšného podniku. Ty spolužačky, většinou ze vsi, dělají s mladými taky. Ale o tom tak nemluví, tam je to 
samozřejmost. 
Velkým zážitkem byla cesta domů. Vítr se utišil. Žádná auta. Klid a mír v krajině. Na Velišském hřbetu slézám 
z kola. Okolní krajina je ještě vidět až po Kozákov a Krkonoše. Světla Jičína se mihotají... 
16 06 2008 Zastupitelstvo 
Zajisté byl bod Prodej kasáren jedním z nejzajímavějších na jednání zastupitelů města dne 16. 6. v 15 hodin. Na 
židlích pro veřejnost sedělo čtvrt hodiny po třetí celkem 35 lidí. V tom jsou započítáni i pracovníci radnice. Nic 
moc. Jako by všichni tušili, že se mnoho nového nedovědí. Zástupci investora, tedy  firma Global resources, se 
nedostavili. Prý mají moc práce na jiných projektech. Když tu byli posledně, tak pan starosta na jejich přání 
vykázal veřejnost i novináře z jednání.  
Stydí se investor svůj záměr za dvě miliardy ukázat? Nebo nemá co ukázat? Jakou hru to na nás hraje? Pravda 
je, že hotel Start je už dlouho zavřený a nic se neděje. Jičíňáci to vidí. Vidí i postup svých zvolených zástupců ve 
věci. Je opravdu ideální? Nedá nebo nedalo se konat učinněji? 
 
19 06 2008 Synagoga 
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Jičínská synagoga je po obnově krásná. Paráda při slavnostním otevření 19. června opravdu důstojná a 
zasloužená. Snad nechyběl z významných osobností nikdo. Byli tu představitelé města, pan senátor. Přijeli 
z Židovské obce pražské, z muzea, modlitbu pronesl vrchní zemský rabín Karol Sidon. 
Všichni seděli okolo stěn, znělo mnoho slov. Děkovných, vznosných. Vše, jak bývá. Asi i má být. 
Není moudré vážit, kdo víc a kdo míň se zasloužil o to, že mezi rokem 2001 a současnem se utratilo 3,5 milionu, 
aby Jičín měl kulturní stánek, krásnou architekturu, ale i místo pro vzpomínku a uctění těch, kteří tu nemůžou být. 
Je ale spravedlivé právě na tomhle případě připomenout, co dovede prostý člověk, který není žádný funkcionář 
ani volený, ani jmenovaný. Co umí občanská iniciativa. Ano, formálně je to OS Baševi. Ve skutečnosti to jsou 
jména Terezka Dubinová, Honza Kindermann, rodina pana doktora Šlechty z Libštátu (kupříkladu přivezl jednou 
cikánské děti a zpívali), David Jung a další. Nesmírné shánění a obstarávání Honzy. Úžasně moudré přednášky 
Terezy, další a další... I tohle patří k synagoze a k Baševi. 
Synagoga je příkladem toho, jak je důležitá spolupráce občanského sektoru a těch, kteří jsou volení a jmenovaní. 
Když jsme odcházeli, ptám se flétnistky Markéty Stivínové která hudba sem patří: „Hudba konce minulého století. 
Spíš abstraktní. Pardon, musím jít nakojit.“ 
19 06 2008 Western v MŠ 
Kačenka má šikovné paní učitelky. Besídku na zakončení školního roku pojaly westernově. Ve třídě byl nápis 
SALOON, děti měly kovbojské klobouky, holčičky na kankán krajkované kalhotky. Rodiče si poslechli písničky o 
hradě Okoři a o tom, jak pod  skálou řeka hučí.  
Nádhera byla i v nehrané dětské bezprostřednosti. Když přišla řada na Jituščino sólo, dala se hočička do bréče, 
že potřebuje čůrat. A tak se vystoupení přerušilo, Jíťa se šla vyčůrat a pak zazpívala bez jediného falešného tónu. 
21 06 2008 
Svatojánská noc. Na velkém nádvoří zámku Štefan Hudec u klavíru. V rohu vijí dívky věnce z kvítí, které připravily 
dívky z muzea. Malý Kindermann si čte pranostiky, které ke kouzelné noci patří. Lidé ochutnávají cukroví a 
zapíjejí nápoji z léčivých bylin. Pohoda, Štefan umí.  Ježek se v nádvoří krásně poslouchá.  
Na natažený špagát navěsil jsem fotky z posledního kulturního dění v Jičíně a okolí. Vysvětluju o těch divadlech a 
výstavách a jiných konáních. Lidé nevědí, že na půdě ve škole na Veliši je výstava, že je v Jičíně Divadlo herců 
s postižením, nevědí, co je Exit. Není to škoda? 
„Připadám si jako národní buditel, kterého národ moc nebere,“ povídám Jaromírovi. „Takhle já si připadám už 
desítky let,“ uklidní mne Jaromír. Štefan přikyvuje a usmívá se. 
28 06 2008 Sto let a Pohádkový les 
Vysoké Veselí je 100 roků městem. Prvně bylo jmenováno císařským dekretem krásně graficky vyvedeným. Pak 
nějak být přestalo a v roce 2007 si jeli Veselští do parlamentu pro nové jmenování. Už není tak pěkné. Ale na 
výstavě, kterou uspořádali, jsou dekrety oba. Taky tam jsou jízdní řády vláčku, který kdysi jezdil do Smidar. Dá se 
tu vyčíst, že v roce 1900 trvala cesta o 5 minut méně než v roce 1976. Inu – pokrok nelze zastavit. Není to 
překlep. Za těch 76 roků dráhy zpomalily. Nu, teď už se tam nejezdí vůbec. Taky si na výstavě můžete 
prohlédnout kroniku, ale je třeba vzít si rukavičky. Jsou připravené. A dozvíte se tam, že ještě v červnu by měla 
být otevřena naučná stezka mezi Češovem a Vysokým Veselím. 
V Milíčevsi mají u zámku Pohádkový les. Děti tu mohou plnit krásnou disciplínu: Hod  houbou na učitele. A 
spoustu dalších jiných. Disciplín. A kdo hodí, dostane buřta. Je pozoruhodné, jak se rovná tahle dětská zábava se 
životem Domova důchodců. Obyvatelé zámku – Domova jsou docela rádi, že tu mají veselo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kačenka 
- Káča položila na stůl své noty. To byly malé papírky, pro každou písničku jeden. Vím, že tam byla Okoř a další 
pěkná o nějaké dívce a samozřejmě lásce. Káča má zvláštní notový zápis, kterému nikdo nerozumíme. Důležité 
je, že z něj tu písničku umí zazpívat ona. Čistě, nefalešně. Jsou tam podivné znaky a povšiml jsem si, že 
seřazené nahoře do špičky. I když o tom nechtěla mluvit, nakonec prozradila, že to je ten hrad Okoř. 
Každý si máme v životě svou symboliku, kterou si poznamenáváme věci, které jsou důležité. Ani to nemusí být na 
papír. Podstatné je, že to sami a dobře přečteme. 
- Když nám Káča ojedla na zahradě všechny jahody, cítili její rodiče potřebu odplaty, a tak mne pozvali na fazole. 
Káča mi vysvětlila, že to jsou fazole velké a oni že maj největší. Vadilo mi, jak se vytahuje, a tak jsem namítl, že 
po fazolích se prdí a po velkých se prdí nejvíc. Vedli jsme pak gastronomické řeči, které Káča uzavřela tím, že po 
JEJICH fazolích se neprdí. 
I když nemám rád fazole, tohle jsem musel vyzkoušet. Vskutku to trochu platí. A pak mi to její rodiče vysvětlili: 
přidávají saturejku. 
Taky bych to mohl napsat spisovně a mluvit o větrech. Ale Káča sama používá to přiléhavější slovo. 
- Káča takto komunikuje s okolním světem: 
„Dobrý den,“ pozdraví souseda na chatě. 
„Dobrý,“ zabručí soused. 
„Znáte mě?“ 
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„Ne,“ diví se soused. 
„Já jsem Káča. Máte pěkné kytky.“ 
A soused se rázem zastydí, že nezná takovou osobnost, jako je Káča. 
- Nosí tašku, a když je čas, tak vyklopí obsah a přebírá ho. Barevná sklíčka, kámen, lusky a kreslicí kámen. 
Kreslicí kámen je obroušená cihla, kterou se dá kreslit či psát na dlaždice. Protože Káča intelektuální činnosti, 
jako je psaní, odmítá, tak kreslí. Pokreslí všechny dlaždice v okolí. Když kreslicí kámen kreslí špatně, plivne na 
něj a rukou rozetře. Když má svůj den, tak se zuje a po kresbách chodí bosa. Když nám takhle pokreslila všechny 
dlaždice a pochodila bosou nožkou, poradil jsem jí, aby si večer nemyla nohy, že se to vyčistí do peřin. Moc se jí 
ten nápad zalíbil. 
- Káča u paní zubařky ukázněně „otevřela“ a držela, a tak dostala krásné bílé šaty. Hodilo se to, je poslední den 
školky před prázdninami. Když si je zkoušela, prohlásila, že jí padají ramínka. Tak jsem jí vysvětlil, že o to jde, že 
holky si ta ramínka pořád upravují, že v tom je ta elegance. Pochopila. Tohle musejí pochopit všechny ženy. 
Nechtěla si je vzít hned, že si je na kole zmačká. Tak jsme je zmačkali do tašky a převlékla se ve školce. Tam 
jsme zase řešili, zda si má k tomu nechat ty křiklavě červené podkolenky. Řekl jsem jí, ať nechá, že by té 
elegance bylo najednou moc. Pochopila. 
 
Příběh fialové pastelky 
Po tom, co železnická autorka Martina Komárková pokřtila na Valdické bráně svou sbírku Prašní lidé, přinesla za 
stejným účelem do Knihovny Václava Čtvrtka svou pohádkovou knížku O pastelce bez barvy. Přivedla i autorku 
půvabných ilustrací Markétu Laštuvkovou. 
Po nezbytných slovech a zalévání květináče s pastelkami napadlo autorky trochu se ulejt z vymýšlení pohádek a 
obrázků a že by zase mohly tvořit děti. A tak druháci ze třetí ZŠ dali dohromady příběh, ve kterém vystupuje 
fialová pastelka a chobotnice, a že tam budou kytky, které budou fialově vonět... Dál neprozradím, snad jen, že 
dětská fantazie se dostala až k barvě „tmavě bílé“... 
Obě dámy se dušovaly, že slovo dodrží a opravdu námět zpracují. Tak se v knihovně máme na podzim na co 
těšit. 
 
 
 

Koleje  
Jedu podle trati Dolní Bousov – Kopidlno. Musím na kole, vláček už jezdí jen o víkendu. Prý kvůli zámku 
v Dětenicích. Samozřejmě jedu po silnici, jen k zastávkám zajíždím. Po trati se nedá chodit (pražce jsou blíž, než 
je délka kroku, ale dál, než je půlkrok), neřkuli jet na kole. Koleje jsou teď už spíš pro vzpomínání, však jsou taky 
náležitě rezavé a zarostlé. Ale krásné. A zajímavé: 
Naši předci měli pojem o živočišné anatomii. Postavili na trati vesnici Řitonice a Kozodírky. 
Oni se vůbec netrápili tím, jestli je nádraží po ruce. Nádraží Libáň je ve Psinicích, zastávka Rokytňany 1,5 km od 
vsi a cesta je už náležitě zarostlá. Dětenické nádraží je až za vsí, aby lokomotiva nezakouřila obec a nedělala 
hluk. Tenkrát netušili, že „staročeská hospoda“ vydá za rámus mnoha vlaků. 
A dělá vůbec vlak rámus? On udává rytmus života všude tam, kam je slyšet. Lidi si podle něho uvědomují čas: 
„Panejo, už jede půlosmička, a já jsem ještě v posteli.“ Nebo: „Jede šístka, měl bych toho kopání nechat a jít 
k večeři.“ 
Říkávalo se, že dráha je stát ve státě. Taky, podle přísných předpisů, že služba na dráze je poloviční vojna. 
Kdeže jsou všechny někdejší ajznboňácké výhody. Zůstaly jen režijní jízdenky. Ostatně – uniforma už tolik 
netáhne, deputátním uhlím se moc netopí a levné pražce (či zadarmo?) nikdo moc nepotřebuje. Kolik laviček, 
obrubníků či dřevníků ještě teď stojí. Ale kdo by se s tím dneska dřel. 
Některé krásné drážní stavby stojí, protože si je lidi přizpůsobili na bydlení. Jiné chátrají. Ale v Osenicích, protože 
je blízko cihelna, postavili si krásnou cihlovou čekárnu. Padesát metrů od ní je cenný kamenný barokní oltář 
svatého Salvátora. Zajímavé setkání. 
I s ajznbonskou poezií, kterou lidé publikují přímo na stěny: KDO VOMRDAL ŠÁRKU, AŤ UDĚLÁ ČÁRKU. Čárek 
je tam šest. Znáte někdo Šárku? (Pozn. korektora: znám jich víc, ale čárka žádná...) 
Fráze o tom, jak se zastavil čas, dostává na téhle trati konkrétní podobu. Nejde jen o to, že chceme-li se svézt a 
po krajině rozhlédnout, musíme nejdřív dost daleko na nádraží pěšky. Některé krásné věci kamenné, kovové, 
dřevěné zůstávají, zarůstají bejlím – a tak vytvářejí nádherné skalky. Možná neobvyklé, ale krásné. 
Jinde setkává se staré s novým. V Domousnicích postavili vedle klasické budovy nádraží moderní čekárnu – 
přístřešek. Nádherné lípy zůstaly, z nádraží vznikla pěkná bytovka 2 + 1. Při pohledu na čekárnu maně si člověk 
musí přiznat, jak měli naši předkové lepší vkus. 
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