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Ještě Škréta? 
Ten, kdo se u Ignáce otočí a podívá na 
kruchtu (kůr), uvidí vedle varhan dvě 
asi trochu zašpiněné plochy. Byly tam 
obrazy. Jeden se jmenoval Zvěstování 
a je už zřejmé, že pochází od Karla 
Škréty. Když byl tenhle objev učiněn a 
potvrzen, začal být zájem i o obraz 
druhý. Je na něm svatá Sekundina. 
Wikipedie o ní praví: Panna a 
mučednice v Římě za císaře Décia. 
Před svou smrtí obrátila na víru své 
strážce, v roce 250 zemřela 
ubičovaním k smrti. 
Asi nikdo neví, jak dlouho tam oba 
obrazy visely. Zvěstování začali 
odborníci věnovat pozornost ve chvíli, 
kdy se objevil náhled, že by mohlo jít 
o Karla Škrétu. To nakonec prokázáno. 
A na zdi zůstalo prázdné místo. I  když 
podrobný proces zkoumání sv. 
Sekundiny vlastně nezačal, byl obraz 
sejmut a uložen do depozitáře. 
Proč zůstala v kostele na zdi dvě 
vyznačená, ale prázdná místa? Vždyť 
obrazy byly a jsou stejné. Pravda, 
Zvěstování je už restaurované. Co 
bude se Sekundinou, o tom nejspíš 
rozhodnou finanční prostředky. Okolo 
obrazů lidé chodili a nikterak jim 
nevěnovali zvláštní pozornost. Ale 
když Škréta … , či co kdyby Škréta? 
Najednou se občan zajímá, uvědomuje 
si, co na obraze, okolo kterého chodil, 

vlastně všechno je. A majitel obraz 
mučednice pro jistotu uschová, protože 
i lapkové vědí, jakou má Škréta cenu.  
A tak mistr Karel už v 17. století do 
budoucna testoval, jací budeme my 
dnes. Inu – posuďme sami, jak z onoho 
testu vycházíme.  
 

Fotograf Šugr 
Pavel Šugr Buchart vystavuje své 
fotky do konce prázdnin na Valdické 
bráně. Jičín ze všech úhlů a situací. 
Ale i reportáž z protestu proti dálnici. 
Většinou v barvě, ale historické věci 
ve starohnědém provedení zvaném 
sépie.  Zaujalo: Kaluž před Lodžií, 
barevná úprava listí na stromech, a 
brána se zámkem v provedení Tančící 
dům. Kvůli téhle fotce vyplatí se 
nahoru, na nejvyšší patro zvané 
„platíčko“. Kouzelné místo Valdické 
brány. 
Fotograf, cukrář a příležitostný truhlář 
– tak se představuje pan fotograf. 146 
schodů (ano prý teď po úpravě jen 
146) je cesta za zajímavým 
fotografickým kumštem.   
 

Čaj vzpomínání potřetí  
Zdálo by se, že když se zopakuje 
podobné dění potřetíkrát, lidi pomalu 
ztratí zájem. Nikoli. RMaG připravilo 
další promítání historických fotek a 
Jičíňáci zase přišli zavzpomínat. 
Tentokrát bylo hlavní téma Nové 
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město, ale i další. Stalo se v úterý 29. 
června. 
Zdali není tak, že  pro nás je minulost 
přitažlivější přítomnosti? Jistě, 
nemusíme nic řešit, vše už se  stalo, 
my si můžeme promítat jen to dobré, 
zajímavé. To, v čem jsme (byli) za 
hrdiny. A ostatní tvrdě i odsoudit. 
Nebo jen nostalgicky nýt. Vzpomínání 
– to my rádi.  
Děvčata z muzea  připravila pro to 
podmínky ideální. I obrazové, i 
gastronomické.  
 

Koncert v Oseku 
Vlastně není podstatné, kdo to 
vymyslel. Šrámkova Sobotka odebrala 
se v pátek do Oseku. Nejdřív Hana 
Runčíková a Josef Jindra pověděli o 
kostele a zvonici a tak připomněli 
skvělé stavby trochu zapomenuté. Pak 
regentschori hrála. Krátké 
srozumitelné skladby, které si sama 
přímo z kruchty uváděla. Hrála na 
varhany, které prý padesát let mlčely. 
Zdeňka Nečesaná sedla ke klávesům a 
měla nejen krásné dlouhé vlasy, v nich 
kytku, ale vypadala jako víla. Možná 
to i víla byla, když tak pěkně hrála. 
Poslouchalo 110 lidí. Volné místo 
k sezení nezůstalo. 
I tohle je Šrámkova Sobotka. Že se 
osečtí sejdou, uklidí kostel, pozvou 
vílu a uspořádají koncert. Na 
všelijakém kulturním dění jsou 
pozoruhodné i ty vedlejší produkty. 
Třeba – že dávají lidi dohromady. 
 
 
 

Ze společnosti. 
Tak máme červnový Čtvrtletník, dnes 
přesněji Jičínský zpravodaj. 
V červnovém čísle jsou krásné 
fotografie. Pan starosta je tam pětkrát, 
nebo šestkrát? Je to krásné, že máme 

starostu, který je u všeho. Zejména,  
když se fotografuje. Už si za obecní 
peníze může pořídit docela hezké 
rodinné album. Kdo z vás to má? Ale 
nejvíc mu to sluší tam, jak je v Soudné 
„obložen“ dětmi na vozíku. 
Novinkou ve Zpravodaji je rubrika 
Názory opozičních zastupitelů. Ono 
dělení na opozici a koalici v radničních 
novinách je kouzelné. Nikoli názory na 
dění ve městě, na hospodaření radnice, 
ale Naši a Vaši. A proč až teprve teď? 
Proč rubrika Vaše názory nebyla 
zavedena dříve? S možností uveřejnit 
jakékoli kritické stanovisko v novinách 
v Jičíně máme své zkušenosti. 
Připomínám jen článek, který vyzývá 
pana starostu, aby se omluvil Jiřímu 
Vitvarovi za to, jak ho na 
zastupitelstvu urážel. Neuveřejnily ho 
ani Jičínský deník, ani Nové noviny. 
Představování zajímavých Jičíňáků 
nazvané Lidé mezi lidmi, které mělo 
mezi čtenáři ohlas, bylo ze Zpravodaje 
vyřazeno.  
Ale teď Zpravodaj přináší kritické 
hlasy. Proč tak najednou? Je před 
volbami. Je třeba uvažovat, s kým se 
spojíte. Levice, pravice? To 
nerozhoduje. Hlavně, že nebudou dělat 
potíže. 
Pozn. redakce: Vím, měl bych si 
s nimi dát pokoj. Ale když jim 
nebudeme říkat, co si o nich myslíme, 
tak … . 
 

Lidi 
Paní profesorka 
Jmenuje se Jaroslava Janáčková, za 
rok jí bude osmdesát a v pátek 9. 
července vzala si takovou bílou vlající 
šálu a přijela do Sobotky. Říkám – 
Dáma. Řekla: „Slovo rachejtle má 
několik významů. Třeba stará 
rachejtle. Patřím k nim sama a nevadí 
mi to.“   Říkám – Dáma. 
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Pak víc než půldruhé hodiny v kuse 
mluvila o Satirických rachejtlích. 
Časopise, který vycházel u Kastránka 
v Jičíně a psala do něj Božena 
Němcová, Václav Čeněk Bendl a další. 
V polovině devatenáctého století. Jistě, 
hlavně mluvila o lidech. Ale i o době. 
O tom, jak pracovala policie před 155 
lety. Stejně jako před pětapadesáti lety. 
To nebyla jen přednáška o české 
literatuře a jejich tvůrcích. To nebylo 
ani jen poutavé vyprávění. To bylo 
slovo moudrého člověka. 
Poslouchatelné, poučné, poutavé. 
Když odcházela společnost po 
skončení ze sálu spořitelny, kdosi řekl: 
„Sluší ti to.“ Ano, prof. PhDr. 
Jaroslavě Janáčkové, Csc. to opravdu 
sluší. Letos bude mít osmdesát. 
 
Martina, Michail a ti druzí 
V Železnici vznikla knížka. Pan malíř 
Michail Ščigol namaloval obrazy 
k Akci K. To bylo v padesátém roce, 
kdy policie vtrhla do klášterů a během 
jedné noci odvezla všechny mnichy do 
koncentračních táborů. Michail 
nenamaloval ledajaké obrazy. Byla to 
zastavení ke Křížové cestě. Jiné 
Křížové cestě, než bývá v kostelích. 
Křížové cestě naší a nedávné doby. 
V každém obraze je vzpomínka na to, 
jak se zacházelo s lidmi. A někde ve 
světě ještě zachází.  
Martina Komárková bydlí nedaleko. 
Napsala ke každému obrazu báseň. 
Martinina poezie je náročná. Ale tady, 
tady je jasně srozumitelná. Ondřej 
Klos přidal koláže, fotky a udělal 
z toho knihu. Pan knihař --- vše svázal 
do kůže. 
To není jen obyčejná pěkně vypravená 
sbírka poezie. To je připomínka 
historického pojmu, který se jmenuje 
totalita. To je potkání obrazu, lidského 

slova a dalšího společného člověčího 
konání. Proto se jmenuje Modlitebník.   
 
Jezuita 
Vybaví se mi černý hábit, široký 
klobouk, zlý pohled. Viz Jirásek, viz 
podle něho v padesátém roce Steklého 
film Temno. Školní četba. Koniáš. 
(Mimochodem Jiří Bílý vydal knížku 
Jezuita Antonín Koniáš. A tam je 
trochu jiný Koniáš.)  
Jezuita František Lízna (*1941) má 
strakatou košili, krátce střižené vlasy, 
takzvaný mech. Jednak by na nich asi 
ten široký černý klobouk, jaký nosili 
členové bratrstva Societes Jezu ve 
filmu, nedržel. A pak taky, uznejte, 
strakatá košile k tomu … . 
Kdo byl po sedmé navečer u Ignáce, 
viděl strakatého jezuitu, kdo tam byl 
před sedmou, viděl kněze, který slouží 
v bílém mši sv. ve vší důstojnosti. 
Při tom stále stejný člověk. 
Takový je dnešní svět. Důstojnost 
člověka chvála Bohu nedělá oblečení. 
Pacientovi Františkovi Líznovi 
diagnostikovali rakovinu prostaty a 
doporučili klid. Člověk Lízna 
neposlechl, vydal se na různé poutě. 
Kamsi po stopách Cyrila a Medoděje, 
Taky do Španělského Santiaga de 
Compostella. I na naše některá poutní 
místa. V součtu to jsou tisíce 
kilometrů. Šel, modlil se. Denně 25 až 
35 kilometrů. Pořád. Když měl žízeň, 
nebyla studna  ani pumpa, zkoušel 
petláhve, které lidi nedopité odhazují 
z auta. Když spal v lese a začalo lejt, 
tak vstal a šel. Protože v dešti se jít dá, 
ale se spaním je to horší. 
Ten index, který určuje rakovinu, po 
těch poutích tu rakovinu už neurčil. 
Skorosedmdesátník Pater František 
Lízna je farář, spisovatel, cestovatel. 
Na maroda rozhodně nevypadá. Možná 
někdo usoudí, že si z toho všeho 
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trochu dělá živnost. Z těch knížek, 
z toho, jak jezdí a povídá. Že se třeba i 
trochu vytahuje. 
Hm. Na knížkách u nás bohatnou jen 
Viewegové. A jezuitovi Líznovi nic 
z toho není zapotřebí. Každý ať si sám 
pro sebe rozhodne, jak je to s poutí ve 
smyslu putování, jak s modlitbou a 
dalšími věcmi mezi nebem a zemí. A 
zázraky? Nebo jen : Víra tvá tě 
uzdravila?  
 

Kousky z deníku 
01 07 2010 Barvy 
ve škole učili jsme se o barvách 
ročních období. Jak v životě bývá, věc 
je složitější, než škola povídá. Ale to si 
člověk musí už vypátrat sám a 
paničelku (dříve soušku) si trochu 
doplnit podle zkušenosti vlastní.  
Totiž i uvnitř oněch kvartálů se barvy 
mění. My cyklisti jezdili jsme okolo 
Jičína uvnitř žluté (řepka olejka). Jistě 
autisti taky, ale ti si toho nestačili 
všimnout, neřkuli  vnímat vůňově. Ale 
hned nastalo střídání červenou – vlčí 
máky. Nejlépe vidět, když jedete 
k Jičínu od jihu. To pole nad 
hvězdárnou mírně vlevo. Nebudu říkat 
nádhera, to je fráze. Ale pozor! 
Zatímco žlutá = monolit, tak červená 
v kombinaci se zelenou. Buď proto,  
aby červené nebylo moc, je sytá tuze. 
Ale nejspíš to jen chtěl Nejvyšší 
Výtvarník. Každopádně milo hledět. 
Há mi do toho vysvětlila, že ten mák 
vlčí je tam plevel a při sklizni bude 
dělat pasek. Že zase není na místě tolik 
se z toho radovat. Tak to chodí. Co je 
nejdobřejší, bývá většinou zdraví 
škodlivé. 
 
 

09 O7 2010 Nepremiéra 
Závěsné divadlo mělo mít  premiéru. 
Gogola. Těšil. Ve tři telefon, ruší se. 
Douska odvezli do špitálu.  Nevím 
kolik měsíců společné práce. Dnes 
vyvrcholení – a bum. Jistě se Dousek 
dá dohromady. Ale příklad, varování. 
Život běží, mám své plány – a všechno 
je najednou jinak.  Myšlenka na to, jak 
je potřeba bejt připravenej. Lejstra, 
fondy, co a jak. A taky, ano, jsou tu 
nějaké písemnosti. I deníky. Bude o to 
někdo stát? Nebo to má zmizet 
s mnou? 
15 07 2010 Hnus nebo hnůj? 
Před Kauflandem parkujeme svá kola 
vedle sebe. Jak jsme si tu politiku v 89 
a 90 užívali. On zatvrzelý republikán, 
posléze poslanec, já OF nejposlézeji 
OH. Och, jak jsme spolu bojovali. Stál 
mne 200 Kč. Tak nás odsoudila tenkrát 
nějaká ta Komise veřejného pořádku. 
Ptám se: „Nestejská se Vám po 
politice“. On: „Je to hnus.“  Nebo řekl 
hnůj? Je mi vlastně dobře. My měli 
alespoň nějaké přesvědčení. 
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Léto budiž 
do cyklu Jičínské hospody kapitola U Hastrmana  
psáno dne 08 07 2010 
 
Venkovní posezení U Hastrmana je v barvě zelené, jak ostatně u hastrmana má 
být a bývá. Jsou tu stojany na kola, kout s dětskými hračkami a výběr jičínské 
populace ve věku od dvou do sedmdesáti.  
Ke Gambrinusu čtu si Knížete a raduju se, že konečně máme politika s širokými 
kšandami, který to říká tak, jak to myslí. K tomu jakýsi tatínek, znalec Erbena,  
straší dítě Polednicí. Jakási maminka nesměle podotýká, že večer chodějí spíš 
Klekánice. Ale dítě Erbena nezná. Nevím, jak v Jičíně, ale v Libáni Klekánice 
chodily. Sice jsem žádnou neviděl, ale báli jsme se jich všichni. Já do té doby, 
než jsem se oženil, to jsem se pak zase bál ženy. 
Zouvám se, dávám nohy na vedlejší židli, to tady my starci můžem a koukám 
naproti na maminku v pěkném triku. Látku má to triko ubránu tam, kde ubraná 
má být. Triko je zelené. Žlábek je viditelný, dítě prská to, čím ho maminka krmí. 
K tomu Schwarzenberg v Lidovkách: „Já nevěděl, co to obnášelo v nějaké 
prdeli ve Štýrsku, když vás nutili do SS.“  Prostě pohoda.   
A přijde vzpomínka na sochaře Brendu, jak mi tu vykládal, jak sochá a chystá 
sympozium. Pak ho zorganizovali, Brenda spadnul z blbosti a teď jen leží. 
Téměř rok. Poslední - co vím - je, že reaguje na tabák.  
Tu maminku s tím fantastickým žlábkem balí nějakej vysokej plešoun. Dělá to 
rafinovaně – přes dítě. Nebo to je manžel? Tady se ta společnost prolíná. Jestli 
je to manžel, nebo milenec, zajímá mne, jak to spolu dělají. Při tý rozdílnosti 
výšek. Myslím čistě technicky, fyziologicky, ne eroticky. To je zajímavé, kolik 
toho člověk o životě ještě neví, ani když je starej.  
Jak říkám, raduju se z Gambrinusu, kšand Knížete a toho žlábku. Myslím 
vizuálně. Esteticky. Léto budiž … . A z nebe, který je modrý, akorát je tu 
mráček, protože když je něčeho moc (modré), tak se to musí … . Já to správné 
slovo hledat nemusím. Dnes ne, najděte si sami, ale taky nemusíte. Ten mrak 
se jmenuje cumulus. 
A tenhle fejeton znamenal jsem si na okraj novin, kde Kníže říká: „Jak dlouho 
ještě já ve vysoké politice? Zeptejte se o patro výš.“ Psal jsem pořád dokola, 
noviny otáčel vždy o čtvrt kruhu a když už nebylo místo, tak jsem si všimnul, že 
jedna holka, taky měla ten žlábek, se po mne divně dívá. Jakoby jsme se 
pozdravili. Neznám. Bodejť bych znal, když si už nic nepamatuju.  Už ani holky, 
pánové.  
Nojo. Je to dcera mého kamaráda J. z doby dávno minulé, o kterém jsem věděl 
jen, že je někde na Pace. Ale bez podrobností. Taky by tam mohl bejt v blázinci. 
Ten blázinec byl takovej jen mírnej, bez mříží. Ale stejně ho už zrušili. Tak teď  
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vím. Není tam v blázinci, ale u další ženy. Rozvedenej je třikrát, ale žena je to 
zajisté víctá, jak ho znám. Už to ani nerozebírám. Blázinec jako blázinec. 
 
 
Na ty Svijany 
 
jsem musel. Někdy je nápor takový, že nezvládám. Pak musím jen sedět, 
koukat do blba. Nejde o to někde na něčem bejt (2 vernisáže), ale napsat o 
tom. Tady šlo o brejlatou holku ve Vokšicích s jejími  tapiseriemi a Honzu 
Rampase. Všechny obrázky, které přivezl do Lodžie, namaloval ve 
francouzském kriminále. Adekvátně napsat. Aby moje psaní bylo hodno toho 
viděného.  
Dobře, tak jsem seděl v zahradě Veselky opřený o zeď. Posunutý, protože 
slunce ještě praží, nechtěl jsem ho do očí. Všechno jsem si nechával znovu 
procházet hlavou: 
Marie Tomášová – tapiserie – J. B. Spektrum Vokšice. U klavíru Štefan Hudec. 
Hrál přesně to, co k těm textiliím patří. Štefan umí. Pak přerušen 
zahajovatelem. Ten taky umí: „České variace na avantgardní světové tendence. 
Volnost imaginace. Zakotvenost. Destilace. Patetická imaginace. Artefaciální 
cosi. …“ Zahajovatel – kunshistorik. Všichni slušně poslouchají pana doktora. 
Mi se chce poslouchat Štefana, koukat, jak paní Marie ty barvy a tvary 
vymyslela. I na ní je pěkné pokoukání. A příjemné rozmlouvání. Provlékáním 
různobarevných vláken do základní osnovy vznikají nejrůznější vzory – píše 
Wikipedie. Tak paní Tomášová provléká. Ale kterou nitku vzít? Kolikrát 
provléknout? A my si nad tím provlíkáním vymejšlíme, co nám dílo připomíná. 
Co nám chtěla říct? Je toho tolik… .  
Jo, někteří si vyplavují v těle adrenalin, že odněkud skáčou a vypadá to 
strašidelně. A co se vyplaví při té nirváně mezi těmi tak krásně naskládanými 
nitěmi? Je taky nějaký pozitivní adrenalin? 
Honza přišel na svou vernisáž pozdě a paní J. se zlobila. Jistě právem. I když 
tahle kategorie umělců má, jistě neprávem, o některém konání jiné představy 
než „slušní lidé“.  
A jsme tady. Na obrazech jsou zdi, bludiště, je tam i klíč. Ale ten zámek ne, do 
kterého pasuje. Takže stejně není nic platný. Vlastně je – jako naděje. Jednou 
se dveře odemknou.  
Jsou tu i příběhy. I komplikované. Vymyšlené, i reálné. Kde se v monotónním 
prostředí berou náměty? Honza říká: „By ses divil. Na tom největším hnojišti se 
najdou největší impulsy.“ 
A já co? Píšu o kriminálníkovi, který byl přes distribuci drog. Dělám mu reklamu, 
řekl kdosi. Nojo. Jen ať se lidi přijdou podívat. A hlavně – zamyslit. 


