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Lamentace 
Každé povídání, beseda, ale i hudební vystoupení nemá smysl jen v okamžitě sděleném a poznaném.  Podstatné jsou otázky, 
které si posluchač nese domů, které se k němu vracejí, jakož ho občas pronásledují. Slyšená řeč není jen slovo, poslouchaná 
muzika není jen o hudbě.  
Michael Pospíšil nazval své povídání a pouštění disků v úterý 10. 3. poslechovou dílnou. Pokud  tím myslel, že každý bude tu 
trochu pracovat sám na sobě, trefil se. Tématem bylo LAMENTO. Oh, co se v běžných pracovních i nepracovních dnech 
nalamentujeme! A jak blbě a jak zbytečně. Michael měl na mysli nářek Panny Marie  pod křížem. A dokumentoval to 
nahrávkami od Michny až téměř po současnost. Samozřejmě  nevynechávaje páně lektora, oblíbeného Holana Rovenského. 
Mimo jiné dokázal, kterak lamenta jsou krásná. Bolest má mnoho stránek. Nejsou všechny ošklivé. Bolest člověčí, jak je 
podobná bolesti svatých. A co je jen svaté a co jen člověčí? Vždyť půst, střídmost v jídle i skutcích, komu z nás ji není třeba? 
V lamentu spojují se dvě věci: láska a smrt.  
 
Malíř  
Když byl Břeťa Kužel ještě mladej a pěknej, tak byl taky běžec. Orientační. Když neběhal, tak pro běh kreslil plakáty a 
každej mu říkal – jé, kdo to kreslil. Teď už tvrdí, že mu doktor běhání zakázal a tak je jen maliř. Ale slavnej. Vystavoval 
v Bukvici, na Valdické bráně, na výročce horolezců a teď v jičínském zámku. Ty obrazy se trochu posunuly od orientačních 
plakátů, ale pořád jsou zajímavé.  
Břeťa si ví rady. To co nenamaluje, to napíše.  A co nenapíše, to si jen myslí. A pak chodějí  kunsthistorici a vyčítají to z jeho 
obrazů. Samozřejmě je pro ně největším oříškem ta kozatá a prdelaná holka vzadu u okna. Ale Břeťa tomu skromně  říká akt. 
Kde se ten akt vzal mezi tolika příběhy? Rád bych viděl toho, komu to Břeťa prozradí.  
Ano, každý obraz pana malíře Kužela je příběh. O Jičínu, o jeho životě, o jeho fantaziích, i malířských přátelích, jako byli Ivo 
Nesler, či jakýsi Vincent van Gogh. Všechno to tam Břeťa v těch obrazech v muzeu má a bude mít až do konce března. Tak 
se račte podívat, jak je Jičín jako loď, nebo jak to bývalo, když každý musel říkat, jak to vidí se vstupem vojsk v roce 1968... . 
Jičínský mistr malířský, Břetislav Kužel, je malíř – historik – ironik – a ... a je uprostřed svého tvůrčího rozletu.   
 
Prohry jsou někdy cennější než výhry. Skeptické hlasy, které zpochybňují to, co děláte, mohou být užitečnější než 

ty, které vám lichotí. Protože jen tak může člověk dál růst. (Vlastimil Ježek) 
 
 

 
Přijel pan spisovatel. 
Jmenuje se Petr Payne, ale  aby byl zajímavější, ještě si přidal další příjmení Pazdera. Vypráví, jak k tomu spisování přišel. 
Dědeček byl legionář a legionáři cítili potřebu sepisovat své příběhy. Petr dědečkovy zápisky vykopal na zahradě. Protože 
cítil zajímavost těch příběhů i pro ostatní, tak je připravil k vydání. Ale protože s nakladatelstvími bývá při vydávání potíž, 
založil si nakladatelství svoje. A když už měl nakladatelství a deníky vydané, začal si i psát, když už měl to nakladatelství. 
Pak nechal i farářování, aby na psaní měl čas. Ale to naznamená, že rezignoval. Jenom své farářské poslání koná skrze 
beletrii. Ale pozor, ty knížky nejsou kázání. Protože pak měl čas, začal i sochat sochy. Tak se rodí spisovatel - výtvarník. Jak 
prosté.  
Petr Pazdera Payne četl své bajky a jiné prózy, kterým říká  dramolety,  ve středu 11. března v  jičínské knihovně.  Měl s 
sebou i housle, na které jen tak vrzal, aby oddělil části textu. Psát umí. I číst. Jestli umí na housle, to posluchači nepoznali. 
Není to důležité. Nakladatelství se jmenuje Medard. Jeho knížek dohromady napočítal jsem devět.  Literatura a sen často se 
mu prolínají. Je mu jasné, že  s tím snem musí nějak pracovat. Na dotaz jak vysvětlil: Já tomu sám taky nerozumím.    
 
Čtyřicítka 
Do několika minut v herecké šatně před vystoupením koncentruje se někdy mnoho týdnů a měsíců intenzivní přípravy. 
Někdy ale i čtyřicet let. Tak tomu bylo v pátek 13. března před Porotním sálem jičínského zámku. Někteří listovali si 
v deskách s notami, jiní křečovitě žertovali, někteří se i líbali (zdokumentováno fotograficky). Pánové měli vínové vestičky, 
dámy bílé halenky, červené šály a černé sukně. Nálada byla slavnostní. Paní sbormistryně Ivana Hanzlová řekla: „Já budu 
cabit.“ Pan Chutný zvedl ruku, všichni zmlkli a seřadili se.  
Slavnostní koncert ke čtyřiceti letům sbormistrovské činnosti Ivany Hanzlové měl program pestrý – od Bacha až po Elvise 
Presslyho. Jo byl i pestrý muzikantský život paní Ivany. Byl tu Komenský, klasika všeho druhu. Zněly housle L. Šulcové i 
soprán I. Záveské. Vlasteneckou notu zavála Eugena Suchoně Aká si mi krásná. Tu si přijeli zazpívat i přátelé až z pod 
Orlických hor.  
Jen u Foerstera  strávila Ivana Hanzlová posledních 14 let. V té době zpívali Loutnu českou,  Bokovu Missiu Solemis, či 
Martinů Otvírání studánek ... . 
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„Tak od tohohle já bych měla odejít?“  řekla paní Ivana na závěr? A cabila, jak slíbila. Slzy tekly jí na kytku růží. Bylo jich 
plných čtyřicet.  
 
 

 
Mezi manažery a politiky je větší procento psychopatů než mezi vězni.     (Jan Hnízdil) 

 
 
Paradoxy doby 
Na schůzi jičínské kulturní komise se projednával Jivínský Štefan. Vyskytly se i hlasy kritické. Štefanský koordinátor nemohl 
si k tomu své říci – byl z kulturní komise bez udání důvodu odvolán. Zatímco Jivínský Štefan nebyl pozván na udílení Ceny 
města Jičína, pan starosta na Štefana pozván byl. Ale noviny s medailonky nominovaných odmítl přijmout. V tomto přehledu 
kulturního dění bylo 102 jednotlivců či kolektivů z Jičína. Plných 47 procent ze všech na Štefana nominovaných. Inu, 
představy o kulturnosti má každý své.   
 
 
Kateřiny  
Aby najednou vystavovaly obrazy tři ženy a ještě k tomu učitelky, to obvyklé nebývá. Ale v jičínském zámku se to v soboru 
14. 3. úspěšně přihodilo. Dámy mají  tu své Pokojíčky a tak taky výstavu nazvaly.  Pan sochař Pavel Doskočil, který výstavu 
zahajoval, takto je představil:  „Příklon k dekoru a ornamentu je u Jany Hasmanové nejracionálnější.  Káťa (Krausová)  je 
živel který vás převálcuje.  U Blanky (Biehelerové) je vyznění nejtemnější , až dekadentní.  
I když zejména u Kateřiny její expozice do růžova laděná v prvním pohledu svádí k jakémusi povrchnímu levnému nazírání, 
setkaly se tu tři dívčí – ženské světy s hlubokým vhledem.  Pod křiklavě barevnými akryly K. Krausové jsou  naskládány  
rozličné holčičí věci , šminky a tak. Ale mezi tím? Policejní pouta něžně obalená jakousi labuťenkou. A pod tím – tiskopis 
daňového přiznání. Nejen proto, že je růžový. On nás vrací do všedního, drsného života.  Vlající listí J. Hasmanové 
provokuje k zamyšlení: ODKUD? KAM? . Blanka Bihelerová  vytváří konečný tvar na svých plátnech lepením drobných 
kousíčků látky, papíru. Složený děj, představuje-li naše bytí, nádherně je harmonický, byť ne křiklavý, ani povrchně líbivý.  
Zajímavou hrou pro návštěvníka výstavy je hledat, co je pro všechny dámy společné a v čem je jejich jedinečnost. I když – 
ani tohle není pro celkový vjem z výstavy důležité. Ostatně  všechno je jen hra.   
 
Vzpomínání na 15. březen 
Už čtvrté setkání uspořádalo Občanské sdružení Paměť – svědomí. 12. března sešlo se v Porotním sále téměř 50 lidí, aby 
zavzpomínali na výročí 15. března 1939. Dobré je, že si pořadatelé vystačí z místních zdrojů. Hledají mezi Jičíňáky: 
historiky, pamětníky. Tím je setkání pestré a, proč to neříct, zadarmo. Nejdříve vzpomínal oldskaut Standa Hylmar na své 
vojenské rukování. Poté  četl Ing. Mikan z deníku svého otce. Zajímavé byly i fotografie, které promítal.   Na závěr uvedl 
profesor Kvaček 15. březen  do historických  souvislostí. Příjemné bylo, že zněla Ježkova muzika  a zpívali V + W. I 
Seifertovy verše v podání J. Vavřiny byly vhodným  doplňkem.   
Paměť – svědomí dobře činí. Bez formalit, projevů, tím věcněji a poutavěji. Z vůle a iniciativy lidí a pro lidi. Zdarma a bez 
čísi finanční podpory. I když právě k tomu slouží kulturní granty, o které možno požádat. 
Asi je zbytečné hořekovat nad tím, že mezi diváky nebylo mnoho kantorů – historiků. Jakož i, že posluchačstvo nebylo 
nejmladší. Mladí, kteří by měli o nedávné naši historii slyšet,  musí si najít cestu sami.  Ptejme se, zda děláme vše pro to, 
abychom je inspirovali.  
Sluší se zmínit, že iniciativní skupina okolo Dr. Veselého začala vydávat své Jičínské internetové Noviny (www.jinoviny.cz). 
Články o Panochovi, Balbínovi, J. Š. Kubínovi, či o názvech skal na Prachově napovídají, že by mohlo jít o poutavé čtivo.   
 
Objektivem M J  
Zdálo by se, že zima, která nerespektuje kalendář,  způsobí malou účast na vernisáži fotografií M.  Jirana v galerii J. B. 
Spektrum ve Vokšicích.  Ne. 21. 3. opět nabito. O první výstavu 4. roku života galerie velký zájem.  Podivný fenomen, že 
„výstava v kravíně“ tolik táhne. Jde o výběr, blízkost Jičína,  ale přece ne Jičín, ale také, možná nejvíc, že galerie vznikla 
z člověčí iniciativy Josefa Bucka a jeho přátel.  
Fotky zaplnily oba sály. A obsahují mnoho žánrů. Tak, jak pan fotograf postupně sbíral. Cestopisy, příroda včetně 
makrodetailů, reportáže ze společenského a politického dění... . Poctivé řemeslo. V zeleném sále zůstaly uprostřed kovové 
objekty z předchozí výstavy A. Milovzorova. Dobře se  s fotografiemi snáší.  Výstava potrvá do 20. 4.    
 
4. Jičínsko 
KVČ vydala už čtvrtý svazek ze své edice Jičínsko. Je z pera  aktivního důchodce Miroslava Bartoně a má barokně dlouhý 
název: Jičín - příspěvek k dějinám hospodářského vývoje města od konce 19. století do současnosti.  Dlouhý název a při tom 
skromný. Protože postihnout hospodářství, průmysl, infrastrukturu a další aspekty města, vydalo by na knihu daleko tlustší, 
než je osmdesátistránková brožura. Však také měl jedenaosmdesátiletý autor sesbíraného materiálu daleko víc než mohl 
použít.  
Knížka nepředstavuje jen velké množství faktů, ale pro mnohé Jičíňáky je skvělým zdrojem vzpomínek, člou-li si o 
někdejších živnostech a obchodech, nebo prohlížejí-li si fotografii  kravky zapojené do sekačky vyrobené u Knotků. Taky se 
dočtou, že Jičín měl elektřinu v roce 1924 a to už se všude okolo dávno svítilo.  
 

Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní práce. (Andrej Stankovič) 
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Green art  
Lodžie stala se, a mnozí to nevědí, dalším centrem kumštu výtvarného. Za uměním musí se putovat 1895 metrů, aby shledáno 
bylo cosi ..., cosi méně obvyklého. Kumšt fotografický, malířský, či jinak výtvarný, který z nějakého důvodu nenašel si místo 
v galeriích kamenných zavedených. Ty důvody nejsou v nižší umělecké úrovni. Někdy v avantgardním pojetí,  jindy 
v neobvyklosti, či dokonce z člověčí skromnosti nepředvádět se v místech „profláknutých“. 
Příkladem budiž plátna Martiny Zelené. Nefigurativní plátna poutavě  vůči sobě i v detailech barevně laděná. Množství 
drobných tvarů, někdo by řekl skvrn,  které jsou v interakci vůči sobě i vůči divákovi. Pokusit se nalézt ty vztahy je 
samozřejmě činnost náročná, i tím, že pro každého jsou jiné a všechny jsou správné.  Ostatně – všech téměř 1200 lip na 
zpáteční cestě může nám poradit.  
Kastelán Petr volí zajímavou dramaturgii pro výstavní sál v Lodžii.   
 
 
Kostely 
Jedenapadesát lidí a jeden pes sešli se na první jarní den před kostelem Všech svatých na úpatí Zebína. Prohlídli si kostel, 
někteří i zvonici a kapli Maří Magdaleny nahoře. Koláčky a slané pečivo okusili všichni. Téměř všichni také vyplnili lístek 
ankety, co si o věci myslí.  
Den otevřených dveří v kostele nebývá obvyklý. Tady bylo smyslem vyslechnout si slovo zasvěcených o stavu kostela, 
zvonice, kaple a kopce vůbec. Nu a taky si k věci svoje i povědět. Pan arciděkan P. Jandejsek srovnával, jak rozdílné jsou 
stavy kostelů v obcích. Moc  záleží na starostech a zastupitelích. Jako příklad péče vyjmenovali jsme Veliš, Bukvici, 
Kostelec, Brada a další. Zajisté péče v mezích finančních možností. Ale koná se. Třeba i tak, že jsou koncerty a z výtěžků 
zase nějaká koruna jako u sv. Bartoloměje na Bradech. Zazněla zajímavá myšlenka, že péče o kostel je často hlavně tam, kde  
kostel je hlavní, velkou, pozoruhodnou, či jinak  dominantní stavbou v obci. To je přece úžasná, historií ověřená pravda. 
Pravda s širším dosahem. Lidi stavějí monumenty. Někdy  dobrovolně, někdy z nařízení vrchnosti, jindy prostě,  aby se 
uživili. A ty pak plní mnoho funkcí. Třeba i tu, že se sejde jedenapadesát lidí a povídají si. „Nejlimitnější pro zebínský kostel 
je střešní plášť a stavební statika,“ řek šéf památkářů J. Balský. 
 
 
Hádanka 
Je na Jičínsku vesnice. I na příjezdové silnici, i na odjezdové jsou topolové aleje. Která je to vesnice? Kdo uhádne, bude mít 
zajištěny zdarma Prochoroviny s donáškou až do domu do konce roku.  
 
 
  
 

 
 
 
 

Kousky z deníku 
03 03 2009 Nevratnost 
Humanitární organizace sbírá  šatstvo. Lidi mají dát do igeliťáků a postavit před dveře. Na poslední chvíli 
otvíráme skříň a rozhodujeme se. Blbej pocit. Co nedopnu, to je jasné. Ale proč dávat pryč i jiné věci? Nenosím 
je. Vyšly z módy. Necítím se v nich. Dobře, ale byly po léta součástí mého života. V těch bundách, svetrech, 
kalhotách ledacos jsem prožil. Teď se s tím loučím. Tedy i s tím prožitkem? Brrr. Proces nevratný. To co prožiju 
v novém svetru, to jaké bude? Lepší stěží.  
V přecpaných skříních konzervovali jsme někdejší bytí. Pak někdo přijde a řekne, ať se toho zbavíme. A my mu 
s ulehčením naletíme, abychom posléze litovali.  
02 03 2009 V krimu  
Když jedu ve Valdicích okolo krimu, všímám si, že na (asi bývalém) třetím oddělení mají před okny takové 
plechové kastlíky. Ani Zebín nesmějí vidět. Je to hrozné nesmět se  ani dívat. Vzpomínám, jak Magor, když tam 
seděl, popisoval jako nesmírnou událost, že na vězeňský dvůr přiletěli jacísi ptáci.  Ale nejvíc mu vadilo, že  ani 
chvilku neměl soukromí, které básník občas tolik potřebuje. Odepřel si i kino, jen aby mohl být na cele chvíli sám.  
V  hospodě představuju si, co si vyprávějí muklové o životě venku. Kdyby byli v hospodě a v té hospodě servírka: 
„Dal bych si semhle druhou židli, na ni si opřel nohy. Chvilku bych koukal na pivo. Nenapil bych se hned, jen si 
představoval tu jeho chuť. Pak bych trochu odfouknul pěnu, ne na zem, nejsem křupan, a pomalu se napil. A zas 
bych se díval na servírku, jak kmitá okolo.  Jistě – ta její prdel by přitahovala mojí ruku. Už, už ... skoro bych si 
plácnul. Ale ne. Jen bych si kulatost ty prdelky u toho piva představoval ... . A těšil bych se na ni. Za sedm roků a 
padesátosm dnů to přesně takhle udělám. „  
03 03 2009 Není 
Rozvážím noviny. Zřetelně tepleji, tak o tři stupně. Ve Starém Místě zjišťuji, že je to pravda. Helenka si už noviny 
nepřečte. Alespoň ne tady  dole. Blbých pár centimetrů sněhu na silnici. Tak pěkně dovedla vyprávět o baráku, 
který stavěli. Ve věcech tohohle světa dost se vyznala. Její komentáře k dění dost byly zasvěcené. Když přišla 
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esemeska od jejího manžela, nechtělo se mi těm slovům věřit. Hlavně zdála se mi nepatřičná. Pěkná holka a 
ještě chytrá.  
Při silnici ke Křelině krásně bublá voda ze sněhu.  Trochu jako by někdo nahlas brečel.   
04 03 2009 Monika 
Vpravo od silnice z Čejkovic do Šlikovy Vsi je strom. U něj stávala bouda. Trochu zděná, ale většinou z prken a 
linolea. Zděná část byla ta, kde se topilo. Náznak krbu. Ale tuze špatného, byl tam cítit kouř,  i když se netopilo. 
Bouda je shořená, zůstala jen ta krbová část. A strom. Kdo v boudě bydlel, nevím. Většinou byla prázdná a 
zakouřená. Když jsem při cestě okolo viděl tam lidi, netroufnul jsem si vyzvídat.  
Nezbylo, než si představovat. Vymyšlená dívka Monika  si troufla a setkala se tam s Bezdomem, kterého 
zkoumala. Zajímal ji. Teď, když není bouda, mám o Moniku strach. Nevím, zda oheň neznamená i její konec v mé 
autorské mysli. Zda není to metafora, abych Moniku škrtnul ze svých plánů. Někdo to ví? 
07 03 2009 Mít se rád 
Asi to muselo přijít. Jako realita. Jako varování. Najednou je mi blbě. Motanice, na blití. Divně. Jako mi už dlouho 
nebylo. Asi nikdy. Projít. Nepomáhá. Šavle pod borovicí. Asi douglaska.  Mezi spoustou psích hoven na trávníku 
mezi domy proChorův oběd (Krůtí plátky s bramborem.)  Jenomže psí exkrementy málo kdo zahrabe. Já šavli 
ano. 
Doma k posteli kbelík. Há mi otvírá žaluzii, abych viděl na kytku na balkoně. Ve větru vypadá pěkně. Než usnu, 
koukám na ní a přemejšlím o zahrabávání. Jo sáhla na mne. Varovala? 
Co mi dalo víc zabrat? Práce, nebo protivenství některých? Há znovu opakuje o šetření se, v tomhle věku. Jakej 
věk? Někdo je v tomhle věku prezidentem. Někdo má pětadvacítku milenku. Někdo dokonce manželku. Někdo mi 
radil: měj se rád. Všímej si sebe. Hm. Cožpak může  mít někdo rád takovýho  vola, jako jsem já? 
No. Půjdu si dát změřit tlak a natočit EKG. Ale – dopis M asi musím napsat. Poslední. A J už psát nebudu. Na něj 
se ...... . A nezahrabu.  
09  03 2009 Pan Š 
Neprší – leje náležitě. Pan Š si dává na balkon rozkládací židličku, pomalu si sedá a zapaluje. Asi mu to v dešti, 
pardon – lijáku moc, nejde. Ale nacpáno má už z domova.   Má na sobě zelený kabát, zelený klobouk, tepláky. 
Když na své kouření chodil ven a při tom venčil psa, měl kalhoty. Teď už chodí špatně, ven nechodí skoro vůbec. 
Taky mu je jedno, jestli má kalhoty, nebo tepláky. Panu Š je už mnoho věcí jedno.  
Kouří, nehýbe se. Kouří, tedy ještě žije. Zajímá mne, na co pan Š myslí. Vadí mi, že to nevím.   
Kouří dvaadvacet minut. Pak vyklepe čibuk o zábradlí balkonu a jde domů. Na židli nemyslí, to by ji uklidil, aby 
potah nebyl mokrý, až přijde na odpolední kouření.  
Tohle děje se každý den. Někdy prší, někdy ne. Někdy je zima. Panu Š je to jedno.   
Je dost brzo. Pro lidi, na které doléhá stařecká nespavost, ne. Probouzejí se třeba ve čtyři. To je první stupeň 
stařeckosti. Při tom dalším naopak spí dlouho. Spí i ve dne. Spí čím dál víc. Až se jednou z té spavosti neprobudí 
vůbec.  
12 03 2009 Jak? 
Jeden jičínský politik poslal mi svůj názor na jednu kulturní událost. Vyžádal jsem si  svolení názor uveřejnit. 
Téměř obratem mi poděkoval, že jsem si mu dovolil – a poslal článek, který se od toho prvního dost poněkud lišil.  
Takhle funguje politika. Lépe: takhle fungují politici. Co s tím udělat? Diskuse právě s tímhle moc se nedaří.  
Ignorovat ho – to se nedaří mně. Tak jsem se zachoval jako hrdina. Prostě jsem ho poslal do ...e.. . Ale jsem mu 
to neřekl. Takže to ani neví. Vlastně teď už to ví. 
 
 

Kačenka 
 
Nemáme  moc o čem psát. Kačenka odjela na hory. Tam prý dávají k večeři moc  dobrou červenou řepu. Ale 
hlavně Kačenka lyžuje.  Už se nestává, co bývalo, že uprostřed kopce se lyžařka vyzuje  z boty, lyže pak 
pokračuje i s botou dolů a Kača taky – v ponožce.  Teď sjede sama až dolů, aniž by srazila nějakého lyžaře. U 
vlaku řekne: „Prosím zpomalit.“ Pan vlekař ukázněně ubere na rychlosti, Kača nastoupí a pan vlekař zrychlí. To 
trvá po celý den až do večerní červené řepy. 
Bratr Ondřej řekl při ranním dohadování sestře Kačence, že je slepice. „Ty seš slepice,“ opáčila ona. „Já nemůžu 
bejt slepice, to můžou bejt jen ženský. „Ty seš slepice,“ opáčil bratr, protože má trojku z jazyka českého a umí už 
rozlišovat rody. Kačenka si mezi hračkami vzala takového malého plyšového pejska, pohladila ho a přestala se 
hádat. Hladila ho pořád a něco mu říkala. Každý z těch tří si jistě myslel, že má pravdu. Pejsek na tom byl nejlíp – 
neumí mluvit a tak nemůže říkat pitomosti. 
Tři dny před Slunovratem padal ráno  sníh. Káča chytala cestou do školky do rukou vločky. Najednou jedna 
přistála Kačce na řasách. Dlouho se tam držela a Kačka ani nemrkla, aby nespadla, nebo neroztála. Vypadala 
moc pěkně. Řekl jsem, že některé holky se všelijak zdobí perličkami a ona to má takhle pěkně od přírody. Ale 
neřekl jsem jí, jak ji to sluší. Moc by si o sobě myslela.  
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