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Kastelán (Lodžie) 
Začalo to snad už někdy v únoru. Petr 
odchází. Teď už zbytečné probírat proč. 
Pak dlouhé dohadování radnice, OS 
Lodžie a dalších co dál. Dál se vrací 
Lodžie do péče OS, město bude dotovat 
mzdu kastelána a některé další položky. 
Samozřejmě celý objekt nadále patří 
městu, tedy bude obstarávat údržbu, 
opravy, či úpravy stavby. Lodžie je 
podstatnou součástí projektu Jičín 
Valdštejnovo město. 
Probíhá (pro někoho zbytečně dlouho) 
jednání mezi OS a městem o dvou 
smlouvách. 1. mezi OS a městem o 
zajištění provozu areálu a 2. mezi OS a 
kastelánem o jeho pracovní náplni. Je 
třeba, aby vše bylo připraveno ke 
schválení na zářiové jednání 
zastupitelstva, aby kastelán mohl co 
nejdříve nastoupit a konat. Když vše 
vyjde, tak okolo poloviny září.  
24 06 2011 Výběrové řízení. Obstarává 
OS. 19 zájemců. Začíná se v 10, končí 
v půl čtvrté. Mluví se s každým, každý 
se může na cokoli zeptat, či povědět. 
Výsledek jednoznačný Jiří Vydra. *81, 
dosud grafik na volné noze, mimo jiné 
organizátor mnoha kulturních akcí 
v Liberci a na Grabštejně. Osobní dojem: 
umí, má jasnou představu, kterou 
dotáhne. Možná až pedant. Černá košile, 
černé kalhoty, delší vlasy, ale ne dlouhé, 
vousy, ale ne dlouhé.  
 

 
14 07 2011 Přijel JV na otevření 
asronomické expozice. Najednou hlouček = 
neformální schůze OS. JV hovoří o svých 
plánech. Skvělá představa Vánoc v Lodžii.  
19 07 2011 Schůze OS s kastelánem a lidmi 
z radnice. Připomínkyk ke smlouvám. 
Objevuje se, co všechno třeba zajistit. BOZ, 
PO, rozličná proškolení, pojištění, prpvozní 
kniha, jiné knihy, a další a další. Ale když se 
začne kreslit jak by mělo vypadat nádvoří 
(čtyři stromy), vstupní místnost (topení, 
možnost sezení, konání …), všichni ožívají. 
Po třech hodinách se dohadují na potřebě 
další schůze. Za týden.  … 
 

Mistr Ryba 

Nemá košili, když ve Vokšicich připravuje 
30. 6. svou sklářskou výstavu. Pobíhá po 
sálech, sepisuje text pro popisky, vybaluje 
šperky, které doplňuje do expozice, 
odstupuje, dívá se, přidává, ubírá, přendává. 
Příprava výstavy je poutavá práce ale ne 
každý má při tom chuť se vybavovat. Pan Jiří 
Ryba (*1938)  zvládá všechno. A bere si 
košili, když vidí foťák. 
Vidím komárkovské tvary, ptám se, zda je to 
pocta VK. „Ne, Vladimír udělal model a já 
to udělal ze skla.“ Pak vysvětluje 
technologii. Hroudy skla rozbije kladivem, 
dá do formy, pak do pece. Ale nedříve musí 
být model, teprve potom forma. A model se 
dělá ze sádry smíchané s hrdoňovickým 
pískem. 
Úžasnost sklářské výstavy je v barvě. 
Exponáty je potřeba postavit tak, aby denní i 
umělé světlo kouzlilo. A v tvarech. Tady 
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nejde udělat složitou draperii. A tak  
třeba maximálně tvarově zjednodušovat. 
Povědět onu složitost našeho světa 
triviálním výrazem. Ale jistě, taky 
možno brousit, dobrušovat. 
Ptám se – tohle jsou milenci? Ne. 
Introvert a extrovert. Výstava bez 
popisků má svoje kouzlo. 
 

Alois Hlavatý (1906 – 2001) 

Účastník všech tří odbojů. Politický 
vězeň. Básník. Když dostal odškodnění, 
věnoval jej na dobročinné účely (hořické 
nemocnici).  
28. června jsou v jičínském muzeu jeho 
přátelé, ti kteří jej znali, lidé 
z Konfederace politických vězňů. 
Svolala Paměť a svědomí. Promítá se 
film o jeho životě, kde hlavně vypovídají 
pamětníci. Jsou tu záběry z pohřbu. Jiří 
Vitvar přerušuje film, čte ukázky 
z životopisné knížky Z bláta do louže. Je 
tu i o jeho útěku. O tom, jak úpěl 
v ilavském vězení v samotce a nahoře 
nad sklepením probíhala v kostele mše. 
Všechny básně, které složil ve vězení a 
nesměl si je sepsat, uměl zpaměti. Pak, 
když  ho pustili, je napsat do sešitu, 
později vydal. Jeho vlastní žena ho po 
propuštění nepustila do bytu. 
Na destičce vedle plátna je obrázek. 
Nakreslil ho mukl Hlavatý ve věznici 
pro bachaře. Trochu podle paměti, 
trochu z fantazie. Křížek u cesty pro 
jistotu vynechal. Ale bachař kázal 
dokreslit. Když tam byl, tak ať tam je. 
Na závěr setkání čte předsedka 
Konfederace Blanka Čílová modlitbu. 
Pak říká „Jestli existuje muklovské nebe, 
tak nás Lojzík viděl.“ Paní Hana 
Truncová, která se o pana Hlavatého 
starala až do smrti, je pořád pěkná 
ženská. Sotva znatelně se usmívá.   
 

Váchal ve stodole 

Mistr Váchal taky napsal divadelní hru. 
Prý dostal o Klinkovského ze Zlína 
škatuli a v ní víno a to on rád. Možná 

tam byly i doutníky, ty zbožňoval. A tak 
napsal divadelní jednoaktovku a poslal 
Klinkovskému. Bylo to vyprávění o tom, 
jak se grafici sejdou někde v nebi a probírají 
tam ty své intelektuální stesky. V podstatě 
šlo o to, kdo je lepší. Nebo byl. 
Jenomže to bylo na divadlo krátké a tak to 
studeňanští doplnili o tom, jak se dohaduje 
Váchal s  Mackovou a vůbec jak žili. 
Jmenovalo se to Tajemství staré almary a 
sehráli to o Studeňanské pouti ve stodole. 
Tam byla scéna a opona byla vrata od té 
stodoly. Diváci seděli naproti té stodole a 
aby na ně nepršelo, postavili tam stan a ten 
měl jednu stěnu … vlastně ji neměl. Bezva 
nápad, byla to světová premiéra tak slavná, 
že o ní psaly i Lidové noviny. O 
Studeňanech a Váchalově spolku 
studeňanském.   
 

Kováři a podkováři v Lodžii 
Tahle expozice vznikla zajímavým 
způsobem.  Na výstavě Škopkových v J. B. 
Spektrum ve Vokšicích se mistr Škopek 
zmínil o svém žákovi, který nechce být 
jmenován. A pak si s uměleckým kovářem a 
podkovářem Miroslavem Richtrem povídal. 
A bylo jasno. Nesmělý Sláveček, tak 
Richtrovi říkají, přece jen pověděl, že by rád 
vystavoval. A v Lodžii bylo místo. Takže 
10. července byla tu otvírána výstava 
Střední školy řemesel z Jaroměře, které je 
Sláveček absolventem a malíř Škopek 
učitelem.  
V té škole učí i kovat koně. A tak přijeli i 
podkováři a z výběhu pod Zebínem přijela 
Věra na koni Karel. Podkovářští hoši pěkně 
vyprávěli o koních a podkovách a kování a 
lidi poslouchali, protože vidět kovat koně, 
tak to se tak často nevidí. Skvělá podívaná. 
Prý to toho koně vůbec nebolí, ani když ho 
rašplují a podkovu přitloukají. 
Vevnitř bylo to taky pěkné. Nejen 
renesanční mříže, ale i sedačky, stolečky, a 
ještěrka na kameni. Nejen Richtrovo dílo, 
ale i jeho spolužáků. Kovařina je fajnové 
řemeslo. Jiří Škopek při svém projevu 
pravil, jak se mu v té kovárně líbí, když tam 

K
dy

ž 
m

oc
 s

pě
ch

áš
, m
ů

že
š 

př
ijí

t o
 fo

tk
u 

sv
éh

o 
ži

vo
ta

  (
Jo

rd
i S

oc
ia

s)
 



 

 

3  

žhne několik výhní a je slyšet kovadlina. 
Že si připadá jako v pekle, nebo alespoň 
v předpeklí. A to těm klukům prý i 
promine, že nevědí, jaké y se píše ve 
slově Bivoj. Najednou, ač neplánována, 
objevila se v Lodžii oslava kovářství.  
A okruh se uzavírá. Jiřík Vágner, 
milenec Elišky Kateřiny Smiřické byl 
kovářskej. A když pak bouchnul zámek, 
dostal ho Valdštejn. A ten si postavil 
Lodžii. 
 

Stezka Češov – Veselí 
To nebyl (v sobotu 23. července) 
dálkový pochod co se sbírají razítka. OS 
Stezka pozvalo lidi, ať se přijdou projít, 
popovídat, porozhlédnout, dokonce 
koncert si poslechnout. Na každém ze 
zajímavých míst, v kostele, u rybníka 
byli lidé ze Stezky, kteří o tom místě 
něco zajímavého věděli a pověděli. 
V kozojedském kostele hrála paní 
učitelka ze Zušky Kracík – Vávrová se 
svými žákyněmi a svou sestrou 
Jarmilou. Flétny a harfa = nádhera. I ty 
dívky, jak si v té muzice všech věků 
libují. I ty dlouhé vlasy, jak k té harfě 
jakoby patřily.   
Však povědět chceme hlavně o 
vedlejších produktech. Jednak že se 
v Češově „na poli kultury“ něco děje. 
Vendulka s přáteli se stará. Tu stezku si 
může každý projet, nebo projít podle 
svého a hledat si tam svoje. Kupříkladu 
se zamyslit nad některými jmény a 
vůbec slovy. Češov, Hradišťko, Veselí, 
Krvák (rybník). Ale třeba i „lant“ (polní 
cesta), nebo „kožich“ (kozojedský 
kostel je roubený, ale omítnutý, tedy 
v kožichu). Atd. 
Ale mne zaujalo, že ve věži kostela 
v Hradišťku byla výstava obrazů. 
Pověděla to paní Milena Fenyklová, 
která bydlí vedle na faře. Ona se ve 
Vysokém Veselí stará o romské děti a 
dělají všelijaké zajímavé věci, tedy i 
malují. A tak vystavovali.  
Ale ona není nějaká extra školená 

sociální pracovnice. Jak říká, obyčejná 
dělnice. Ale to umí. Zeptal jsem se na 
romské děti a ona mi u těch vrátek, kde 
držela psa, aby mne nesnědl, řekla lépe než 
pan profesor, který to vyučuje: 
„Člověk musí počítat s tím, že nemůže 
počítat s tím, co oni nechtějí.“ A hned 
vyjmenovala tři hlavní zásady: 
1. Je potřeba stoprocentně splnit 
všechny sliby. Na to jsou citliví. 
2. Základní vlastnost je důslednost. 
Když něco vyžaduji, nesmím polevit. 
3. Nepovolit žádné vzájemné 
žalování, pomlouvání, očerňování. 
Vida, co se člověk dozví na jedné Stezce. 
 

Kousky z deníku 
29 06 2011 Tvůrčí ráno 
Půl páté. Spím a nespím. V hlavě sestavují se 
mi věty dvou článků. Jestli spím, zapomenu 
je.  
Musím roznášet noviny, oba články 
nezvládnu. Dohaduju se, který má přednost. 
První nápad je z pondělka (tiskovka), měl by 
se jmenovat Politici a politika v Jičíně dnes. 
O tom, co se změnilo a co ne. O aroganci a 
sebejistotě některých. Nezměnitelných. Kteří 
tu už neměli být, protože jsou brzdou.  
Dělám si čaj s mlékem. Z kuchyně mrknu na 
Podráď. Je krásně osvětlená prvním sluncem, 
které vlastně ještě nevyšlo. Otvírám počítač. 
Kandidát na kastelána z Vimperka píše ještě 
dodatek ke své žádosti. Ale kastelán už 
vybrán. Žádostí bylo 19. Pimpinella píše, jak 
chystají hádanky na JMP (studentky 
z Liberce) a jak to moc nejde na svět.  
Neměl bych ztratit ty věty. Druhý článek je, 
vlastně měl by být, o včerejší vzpomínce na 
komunistického vězně Aloise Hlavatého 
v muzeu. Jak tam Jiří četl z jeho knížky a 
nikdo ani nedutal a když skončil, bylo 
dlouho ticho.  
Dvě témata. Dvě novinářské povinnosti. 
Páralovská muka obraznosti. Protože to 
nebudu umět napsat tak, jak by si věc 
zasloužila.  
29 06 2011 Anna M. 
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Sedíme s X naproti sobě. Ona v plastové 
židli ve stínu, jak mívá zvykem, já na 
zábradlí. Už na odchodu, ale téma 
poutavé, odchod se protáhl. Všechno 
vyprovokoval článek v Lidovkách: Anna 
Macková, družka Josefa Váchala, měla 
lesbický vztah. Bum. Cítím, jak ta zvěst 
X vadí, jak nesouhlasí. Máme své 
oblíbené a z každé zvěsti nepříjemné, ať 
pravdivé, či nepravdivé, máme trápení. 
Byly dvě sestry, Mackovy ve 
Studňanech. Pěkné a bohaté holky. 
Anna, byla mladší, ocitla se v klášteře. 
Při jedné návštěvě doma vyjevila, že 
pokud bude zasvěcena, vstoupí do řádu 
jako sestra, znamená to i určitý závazek 
rodiny ke klášteru. Rozuměj finanční. A 
tak hospodář a otec rozhodl: „Už se tam 
nevrátíš.“ Talentovaná kreslířka učila se 
pak na Moravě malovat na porcelán. 
Ptám se, kdy to asi bylo. Pracně lovíme 
v paměti, přičítáme k roku narození … 
můžeme jen odhadnout. Pak X zapálí: 
Ty hrníčky mám, bude tam datum. 
Už na odchodu, ale X dovypráví: pak 
přišla slečna Macková do Prahy. Pražští 
přátelé a veškeré dění okolo. Teprve 
později vstoupil do dění Váchal. Aniž se 
ptám, nechválí X dřevorytce. Nebyl na 
Annu hodný. A ona mu tolik pomohla. 
Živila ho. Do Studňan přivedla, 
ubytovala. Nemusel nic dělat, on dělat 
nechtěl. … 
Jedna epizoda vyprávěná v letním 
odpoledni. Za 3 dny bude Váchalův 
spolek hrát divadlo. Těšíme se. Já se 
ještě těším, až uvidím hrníček od A. 
Mackové. 
Jak psáno v úvodu: „Máme své oblíbené 
… “. 
30 06 psal, 
pak zahrada, psal, sklízel. Vítr. Jako 
podzim, mraky skvělé. Pozoroval jižní 
pohled. Při jaké příležitosti? (koloběh 
vody v přírodě.)  Tam sám, klid, ticho, 
kytky a rajčata mlčí a jen jsou pěkné. 
Třešně ještě k tomu sladké. A maliny 
voňavé. Jo, večer od 5 h Vokš. Pobíhal 

tam Ryba v trenkách, doinstalovával, 
sepisoval kvůli popiskám. Josef si 
postěžoval, že ho to zmáhá už. Dvě 
uklízečky. Já alespoň pár židlí z půdy. Domů 
cestou úžasné severní panoráma. Čím dál víc 
mne tenhle pohled fascinuje. Včera k tomu 
osvětlení. 
05 až 07 07 2011 Svitačka 
Tábořiště jako vždycky, Křenovský šen jako 
vždycky (Svijany). Jeskyně pod Troskami 
těžko přístupná (el. ohradník těsně u kopřiv, 
dostávám ránu). Pak shledávám, že vchod 
zamřižován. Apolena zavřená už druhý rok. 
Tradiční pláž u Věžáku neposekaná, 
zastavěná pařezy, nepoužitelná. Tak alespoň 
druhá. Nebák při starém. Alespoň tahle 
konstanta platí. Ještě jedna stálost: kafe 
z ešusu chutná jako zamlada.  
08 07 2011 Vždycky je na co se těšit 
Očekávaná premiéra Závěsného divadla na 
bráně. Proč bychom se netěšili. Dle televizní 
hry přepsal Jirka W. Skvělá předloha, dobrá 
úprava, dobře sehráli. Článek v Ji deníku. Za 
pár dní mám telefonát. O třech postavách byl 
článek špatně. Jako autor článku jsem to prý 
nepochopil. Tím jsem nesprávně informoval 
čtenáře. Snažím se vysvětlit, že si každý 
musí udělat názor sám. Můj je tento a já jsem 
tam podepsaný. 
Marná debata. Tisk prý určuje veřejné 
mínění. Ty, kteří se na představení chystají, 
to ovlivní. Problém na esej, na fejeton, na 
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dizertaci. Za dvacet minut mi jede 
autobus, telefonní impulsy naskakují, my 
dva řešíme marně filozofické problémy 
lidstva. Není tu Há, se kterou mám 
domluvu, že při takových beznadějných 
dlouhých hovorech začne křičet, že hoří 
barák a že mám jít hasit. S omluvou 
pokládám. 
Mám celou cestu do Brodu, dříve 
Německého, abych se s tím srovnal. 
S nesrovnatelným. Já vím, dávat při 
psaní ještě víc bacha. To se musí pořád. 
(Posléze jsem obeslal čtyři lidi, ať 
zhodnotí můj článek). Teď si ale na 
uklidnění ve vlaku otvírám jogurt, ten 
vyšprkne na čerstvě vyprané triko. Ještě 
musím dávat bacha, když otvírám jogurt. 
Dopr, život.   
13 07 2011 U Hastrmana 
Rozlítanej den. Rozvážím fotky, eviduju 
články, co jsem napsal, zda vyšly. Jc 
deník slíbil, že uveřejní můj kritický. 
Potěšilo, jestli splní. Fotky 
z váchalovského divadla vezu do 
Studňan, pokračuju do Radimi, hospoda 
zavřená, tak k rybníku. 10 lidí, teplá 
voda, boží klid. Sedím na schůdkách a 
čekám až všichni vypadnou, bych se 
mohl koupat. Nevypadli, sedím dál. 
Koukám do blba. Je tam holka, mluví 
německy, partner česky. Vypadá to, že si 
rozumějí.  Nerozumím. Je k ní starej. 
Poprvé po dlouhé době se nekoupu bez. 
Asi kvůli tý Němce. Dopr. 
U Hastrmana jako vždycky nejlíp. Stěny 
zelené, jako voda v Radimi. bezva. 
Sedám do chládku a na výhled. U 
vzdáleného stolu asi matka a dvě dcery. 
Ta větší, to je ten výhled. Dobře volený.   
Chystám si sešit, že si napíšu poznámky. 
Lída chce úvod  k publikaci pro slepce o 
Českém ráji. Výzva. To bych měl. Nejde 
to. Zjišťuju, že tu maminku znám. 
Objevili jsme pravzdálenou příbuznost. 
(Její tchán byl bratranem mé maminky.) 
Asi jsem ji trochu balil. Maminku. Teď 
je tu ale ta dcera.  Dlouho jsem neviděl 
tak pěknou holku. Oči vilného starce ji 

kradmě pozorují. Ví to? Stařec namyšleně 
zjišťuje, že dívka jeho směrem občas 
pohlédne. Ale zajisté si jen tak po 
gambrinusu fandí. Vzpomínám na 
maminčinu informaci, že dcera je náruživá 
čtenářka. Prý čte Kunderu. V sedmnácti, 
nebo kolika. Možná i píše. to by souhlasilo.  
Naproti usedá dvojice. On má knírek jako 
poslanec Škromach, ona několik faldů. Na 
břiše, asi i na šatech. Žena a dívka. Ale jak 
vypadala paní Faldová v letech dívky? 
Stačím si uvědomit, že moje žena ty faldy 
nemá. Přicházejí další dva, dovolujou si, 
jestli můžou u stolu kouřit. Říkám jim, že 
klidně, že oni umřou, já ne. Zdá se mi to 
duchaplné, škoda, že to neslyšela ta holka. 
Pak ale odhaduju, že vyhraju s tou kremací 
já. Moje stáří přebije jejich kuřáckou 
rakovinu. A podívám se na tu holku. Má 
vlasy dlouhé akorát, mírně vlnité. 
Úvahu o pěkných maminkách a dcerách 
ponechám literatuře. Jdu domů, mám hlad, 
mám tam sýr cottage v akci a čerstvý chleba.    
Zase se písemně vytahuju. V noci se mi o tý 
holce bude zdát. Už to ani nechci, chci klid. 
Ale když ten svět na nás tak útočí.  
15 07 2011 Muka tvůrčí 
02:48. Měl jsem si vzít Rohypnol a zkusit 
spát. Místo toho to zkouším přirozenou 
cestou ale úděsně se mi všechno mele 
v hlavě. Přirozená cesta neexistuje: Včera 
Lodžie. Robert otvíral astrologii. Byla na 
něm vidět nervozita. Zbytečně. Odevzdali 
dobrou práci. Možná trochu neučesanou, 
možná pro někoho méně polopatickou. 
Přizná, že nedodělanou. To lidstvo nepozná. 
Dobře mu tak, mělo by trochu víc myslet. A 
míň se předvádět. A já to mám sepsat. Do 
toho semeska ať si zachovám nadhled. Já 
neumím nadhledět. Do toho Olda ať mu 
vyfotím  holky s Valdštejněm. Fotím. Ale asi 
jsem ztratil Oldovu adresu.  
Povídám si s lidmi. je to vlastně  schůzka OS 
Lodžie s novým kastelánem. Tohle je krásně 
pozitivní. Líbí. Kastelán. Je v černém, 
vždycky je v černém. Má to symboliku? Ale 
třeba jen nemá ženu, která nad ním stojí a 
říká mu – vem si tohle. Když mluvíme o 
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úpravě vstupní místnosti, říká, že tedy ty 
dveře z průjezdu ne. Že není dobré 
protivit se hned na začátku památkářům.  
Doma mám email, ve kterém mi Bára 
píše, že v tom úvodu průvodce pro 
nevidomé mám vypustit výhled 
z Humprechta. Já vůl. Nevidomí přece 
žádnej výhled nemají. Há mi hlásí, že 
volala Vlaďka. Jistě mne chce sprdnout 
za článek. 
Tak tohle všechno se mi mele. K tomu 
cesta. Petrkov. Uvidím kde Reynek psal 
a dělal si své grafiky a pásl kozy. Kde 
stvořil jedny z nejkrásnějších obrázků, 
co jsem kdy viděl. A pak Literární 
Vysočina a tam hodně poslouchat a něco 
číst. A i tohle bych měl sepsat. O tom, že 
se udělalo 20 m chodníků se napsat dát. 
Reynek a Lodžie se musí umět. Jsem 
vůbec k tomu oprávněnej? 
A pak mám klidně spát. Udělal jsem si 
čaj s mlíkem a alespoň to o tom nespaní 
sepisuju. Je 04:23. Dělám si ještě jeden 
čaj s mlíkem. To je balzám na žaludeční 
vředy. Dopr, to už je podzim? Vředy se 
hlásí vzdycky až když jsou švestky.  
20 07 2011 otvírá se  
v muzeu v JC barokní expozice, ale 
hlavně Škréta – Zvěstování. Obraz 
uprostřed, vlevo Magdaleny socha, 
vpravo  Archanděl Gabriel . Naproti pan 
hejtman, pan starosta a další pánové. 
Většinou šedé obleky. Některým 
padnou. Mezi nimi sem tam blondýny. 
Projevy oslavné a děkovací. Pak Hana 
z muzea hovoří o malířích. Zasvěceně, 
bez patosu, věcně. Slova, z kterých se 
posluchač něco dozví.  
Přišly kuloáry. Byly skvělé, protože 
bohatě dotované sladkým i slaným. 
Povídáme si, že myšlenka o tom, kam 
s obrazem objevila se prvně na Škrétově 
výstavě. A nakonec shledáno, že 
jediným spolehlivě zabezpečeným 
místem je muzeum. Ptám se, jaká je 
třeba pojistná cena takového Škréty. A 
dozvídám se, že o tom není radno 
mluvit.  

Pak hovoříme s panem vikářem, jak jezdějí 
s Daninou recitací Erbena a s triem po vlasti. 
A jak třeba byli i v kostnici v Kutné Hoře. 
Povídáme o tom pocitu, když si člověk při 
vystoupení uvědomí, jak ho lidi poslouchají.  
Nakonec hovořím s X, dostáváme se 
k blondýnám, zda je politici fasují a jestli, 
když povýší, tak zda dostanou jinou. Jsou 
blondýny putovní?  
Anděl, který zvěstoval, se na to dívá. Ale co 
si myslí, to ví jen Karel Škréta. A ten umřel 
1674. 
 
 

Kačenka 
Moc se nevidíme. Chybí mi to. Je na 
prázdninách v Č. U koní, na zahradě, ve 
svém dřevěném domečku na kůlech. Má tam 
panenky, telefon, i jídlo. 
Vrátila se od moře. Ale nevypráví sama, 
musíme se ptát. I tak je její řeč stručná, pro 
novináře až moc stručná. Pak řekne – já to 
nakreslím. Zmizí s papírem a fixy. Za 
chvilku přinese obrázek, na něm všechno, co 
viděla při potápění v moři. Pojmenovává 
hvězdice, šneky … . Líbí. Tenhle způsob 
vyjadřování. Místo dlouhých řečí – nakresli. 
Představuju si, jak by to dopadlo, kdyby se 
třeba takhle měli vyjadřovat někteří dospělí. 
Jen věcně, fakta. Někteří by přinesli bílý 
papír.  Neměli by co kreslit. 
27 07 2011 foto Filipi 
Výstava zajímavých fotek v CAFÉ BAR 
ŠTĚSTÍ (naproti 2. ZŠ). Vlastimil je 
zeměměřič a prý ho Mirek Filsak a ostatní 
přátelé museli dlouho přemlouvat. Nakonec 
vybral a prý bylo z čeho vybírat.  
Vybral dobře. Předvedl, jak se umí 
fotoaparátem podívat. Právě ve chvíli, když 
je objekt  zajímavý neobvyklostí. Zrcadlí se, 
je za zamženým oknem, jako třeba hradecká 
katedrála. Nebo když stromy tančí.  
Tuze dobrý nápad, když vstoupí kumšt do 
hospod. Vernisáž od piva je jiná, 
bezkravatová, a zdali ne příjemnější, 
upřímnější. Filipi ve Štěstí bude ještě 
v srpnu.  
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U Reynků dnes  (Cestovní zpráva)  
Všechno začalo na Reynkově dvojvýstavě V Mýtě a Litomyšli v polovině června. Tam svět 
Petrkova. Ten skutečný, daný domem, zvířaty, krajinou nejbližší. A vybájený – svatá rodina, 
příběhy biblické. Grafiky, většinou menšího formátu, nad kterými se dech zatají. 
Touha spojit obrázek s reálnem. Ne, lépe – poznat, kde jsou kořeny toho. Kde mistr pásával 
a tvořil. 
Do Petrkova jsou z Brodu, dříve Německého, dvě zastávky. Ale musíte si panu mašinfírovi 
v motoráčku říct, že má zastavit. Zastavil, vystoupili jsme dva. Správně, teď se musí kousek 
pěšky. Povídáme si, vyzvídám. Jak jsem předpokládal, pro lidi ze vsi byl mistr podivín. 
Přece nepracoval. „Bohuslav Reynek byl člověk z jiného světa.“ 
Někdo říká zámeček, jiný statek. Patrový bílý dům v zeleni. Přilehlá hospodářská část …, 
ano, neudržovaná. Po dřevěných schodech do patra. Dlouhá chodba, vše bíle vymalované, 
ale poněkud dávno. Někdy pavučina na oknech je úžasný estetizující prvek. Po osmdesátce 
se nikomu moc nechce malovat, uklízet. Zbývající čas je třeba využít produktivněji.  
Jiří a Daniel, synové, v parádním Modrém pokoji. Na stěně jakoby tapety, vysvětlují mi 
techniku. Klavír starý, skříně, knihy, hromádky knih a časopisů. Jen HiFi souprava sem 
nepatří. Časově. Dobou přinesení sem. Žádná obrazová galerie. Jen portrét tatínkova 
tatínka.  
Ano, tihle synové - starci, kteří staří nejsou, ani podle vzhledu, ani podle paměti, používají 
staročeské pojmenování tatínek, maminka.  
V jeho duchu nese se naše povídání. Jinosvětský člověk B R se potvrzuje. Ne, že by neměl 
rád lidi. Ale zvířata … nesluší se psát, že raději. Dokázal přivést své stádo ovcí i do 
Modrého pokoje. Ano, pak to, co zašlapali uklidil sám. I bobky. S lidmi si povídal, ale sám, či 
se zvířaty byl rád. Raději? Na zahradě postavil si domeček, z cihel, dřeva, tam se po obědě 
zašíval. Měl si svůj denní režim. Vstával ve dvě, v domě byl klid, ryl si své grafiky. Při 
petrolejce. Jestli ještě nebyla elektrika? Ale byla.  
S lidmi jak? Spolupracoval. Třeba s Josefem Floriánem hodně. Ale kontakty hlavně 
pracovní. Mezi přátele patřili J. Čep, J. Blatný, V. Vokolek. J. Váchala obdivoval. Ne, neměl 
s ním žádný spor. Nikdy se přímo nepotkali. „Tatínek neměl rád křupanství, ani 
namyšlenost.“ Ale spory obecně? Nikdy se nehádal. Jednou přijel Ivan Diviš. Opilý. Debata 
u stolu nebyla příjemná. Mistr se zvednul – a odešel. Bez slova vysvětlení, rozloučení.  
„Co mu na lidech vadilo? Proč ten ostražitý přístup? Bál se nepředvídaných reakcí. Neměl 
rád ukecané lidi. Ale obecně měl raději ženy, než muže. Líbila se mu třeba například 
fotografka Dagmar Hochová. V její přítomnosti pookřál, byl vlídný.“ 
Nezúčastnil se žádné své výstavy. Nebyl na pohřbu své ženy. Lidi ze vsi moc nezajímal. Ani 
oni jeho. Spíš si povídal se zvířaty. Kočky, holubi, práci. Ovce, kozy. „Společenské aktivity 
ho míjely a on míjel je.“ 
Jiný svět projevoval se kupříkladu  tak, že nějaké oblékání, převlékání, parádní strojení – 
proč? „Maminka se zlobila, musela ho donutit,“ říká Jiří.  
U dveří jsou opřeny dvě hůlky. Jedna parádní, špacírka. Jiná na opravdové opření. Synové 
berou do ruky, ukazují. Konkrétní památka.  
Zahrada. Kočky a zase kočky. Stromy, keře, maliny. Vše tak husté, že na mrkev místo 
nezbylo. Možná – poněkud zarostlý anglický park. Chvíli trvá, něž nacházím altán – 
zahradní domek. Trochu z cihel, trochu s prken. Zdi jsou bílé jako dům. Uvnitř postel, na zdi  
na hřebíku jakási blůza. Čí je? Nebo byla? Mistr odešel do jiného světa v roce 71. Mohl bych 
sundat, prohlídnout. Radši ne. Dveře nejdou moc dobře zavřít. Zůstává škvíra. Teď už to 
nikomu nevadí.   
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Dům se nefotí dobře, všude jsou stromy. Stromy se taky dobře fotí. Protože sem patří. 
Protože tady takhle asi byly. Tenkrát. 
Na velkou silnici a pak do Brodu musí se do Svatého Kříže. Chválabohu zase pěšky. Na 
obyčejné kamenné hrobce na hřbitově v Kříži bez kytek je napsáno: Suzanne Renaud  
1889 – 1964, Bohuslav Reynek 1892 – 1971. Chybí tam: Básnířka z Francie a Český 
básník, překladatel a grafik. 
 

Literární vysočina (úryvky z cestovní zprávy) 
Festival 15. – 17. června Havlbrod. Obrazy, slova, písně, hudba. Kuloáry, knižní prodejna i 
darovna. Výměnna. Poslouchání i aktivní čtení. Dobře padnoucí oblek s kravatou, či šortky. 
Parádní klobouk Luciany. Nakladatelství Marek Belza přivezlo svou prodejnu ve velikém 
kufru a instalovalo na jednom ze stolů. A Baťa, V. Hučín, Kao Č šeng. Lidé jako Marek si 
půjdou za svým bez ohledu na výši DPH. Chléb, káva, cigareta, to vše na schodech před 
klubem Čechovka o přestávce.  To všechno je ona pestrost, kterou je Literární Vysočina 
nadána. 
Pepa nos nesestoupil z jeviště více než čtyři hodiny. I o přestávce sedl si na kraj jeviště a 
povídal si s posluchači. Propojení písní, politiky a jógy. Na závěr se postavil na hlavu a 
odpovídal na dotazy.  
Teoretickou, či jinak řečeno přednáškovou část obstaral bohemista Jakub Vaníček, který 
svou přednášku nazval Úspěchy a průšvihy uplynulého roku. Zejména úvahy o 
angažovanosti v literatuře dokumentované na příkladu rasistické poezie zaujaly a diskuse by 
se protáhla, jenže program byl našlapaný.  
Tajnospády Ladislava Vondráka a Petra Mičoly předvedly spolupráci básníka a kytaristy. 
Jemný humor, erotika, která lechtivá nepřekročí hranice, jež někteří považují za neslušné. 
Ale co je neslušné?  
Chrudimská autorka Jana Jirásková si do svých ProStorů pozvala Roberta Freie. Tvrdá 
poezie o tvrdém životě s tvrdým podáním jazzbluesově laděných songů. Jana umí i skvěle 
číst, Robert svou kytaru náležitě použít. Skvělé spojení.  
Citlivý člověk mohl by říci: A dost. Teď klid, tohle si musím zažít. Tohle je taková dávka, že  
… . Ale na jevišti už ladil Marcel Kříž a židli si chystal J. H Krchovský, v ruce svou knížku 
Dvojité dno. Oba v černém, Marcel k tomu klobouk. Černý. Když Marcel dohrál své blues, 
usednul. Tam na jeviště na zem, mezi kabely a stojany s mikrofony.  Jura otevřel  knížku 
tam, kde ji měl prstem založenu. Má monotónní hlas, který k jeho poezii pasuje. V ní ani 
jedno zbytečné slovo.  
                                                                                    

                                                
 
Po otázce, u baru položené (To je jen profesionální přístup autora, nebo řešení osobních 
depek?), dekadentní básník dlouze mlčel. Pak přece: „Deprese? Mám. Když je mám, tak 
píšu. Ale i jindy.  … Od toho je poezie, aby pomáhala.“ 
 
 
 

J H Krchovský 
vlevo 

vpravo 
M. Kříž 
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