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Granty na kulturní činnost v Jičíně. 
Už druhým rokem budou granty na kulturu rozdělovány podle bodového klíče. Žadatelé vyplní tabulku, kde jsou jednotlivé 
ukazatele obodovány. Na závěr se sečtou body všech žadatelů, celková částka, která je rozpočtem určena, se podělí tím součtem. 
Takto vzniklá finanční hodnota jednoho bodu se vynásobí body každého žadatele a vznikne částka, kterou by měl žadatel dostat. 
Však pozor, dostane ji jen tenkrát, je-li (např. u akce) menší než 70 % žádané částky. Je-li výpočet větší, dostane jen těch 70 % 
z požadavku. 
Proč ten zdánlivě složitý systém? Kulturní komise při jeho stanovení byla vedena snahou přidělovat peníze ne jen podle 
požadavků, ale také podle hodnoty, významu akce, nebo žadatele – souboru, či spolku. Však také komise po loňských 
zkušenostech některé bodování změnila, snažíce se dělit peníze co nejvíce spravedlivě. 
O granty může žádat každá fyzická nebo právnická osoba trvale evidována na území Jičína. Znamená to, že žadatel nemusí být 
nikde úředně registrován. Hlavní povinností je grant řádně vyúčtovat. Uzávěrka podání žádostí je do 30. 4. , vyúčtování do 30. 
11.  Žádat se může o příspěvek na akce (max 70 %), na činnost (50 %), na kontakt s partnerskými městy nebo presentaci 
v zahraničí (50 %). Na vydání hudebního nosiče nebo publikace (30 %). Bližší informace a tiskopisy jsou na odboru kultury 
MěÚ Jičín a na adrese www.mujicin.cz. Částka, která bude letos rozdělena je 330.000,-Kč. 
 
 
 
 
Pan profesor Halík  
má vousy pečlivě střižené, tmavočervenou kravatu, dle pohledu není na něm nic, co by připomínalo, že je i farář. Ptám se 
studentky vedle na ženský názor. „Má charisma.“ 
15. 2. přijel na jičínské gymnázium s tématem: Evropská ústava a náboženství. Po úvodním komplimentu, jaké že tu máme hezké 
gymnázium, řekl, že můžeme mluvit o ledasčem. A mluvil. Může hovořit dlouze, protože umí zajímavě a má úžasný přehled.  
„Rád se setkávám s lidmi v jejich prostředí. Světová náboženství jsem poznával v místech, kde jsou vyznávána.“ Když řekl, že 
projel 6 kontinentů, byl i v Antarktidě, nevytahoval se. Jen vysvětlil svůj životní postoj, metodu své práce.  
Evropská unie představuje poprvé sjednocení na základě svobodné vůle, ne vlivem diktátu. Globalizace znamená taky možnost 
něco umět. Nemá smysl se postavit zády. Žijeme ve společnosti vědění, společnosti informací. Vyzval studenty: „Čeká vás tvrdá 
konkurence. Je třeba v ní kreativně uplatnit své vědomosti. Budoucnost je pozitivní.“ 
„Zavádět demokracii západního typu tam, kde je jiná tradice, je velmi pošetilé. …  Neviditelná ruka trhu funguje jen v určitém 
prostředí. … Víra znamená i důvěru, naslouchání a potřebu i odpovídat.“ Každá z oněch koncentrovaných vět znamená nejen 
moudro, ale nese s sebou mnoho otázek. I pochybností. „Vyhýbejte se tomu, dávat na složité otázky jednoduché odpovědi. Víra a 
pochybnost jsou dvě sestry, které se potřebují.“ 
Ještě než dostal pan profesor květinu, byla tuším, žlutá, rozloučil se se studenty: „Mozky jsou strašně důležité, je to dar boží.“ 
Chvála Lepařova gymnázia je důvodná. I když pozvání takových hostí je dílem spolupráce více lidí, jest setkání se zajímavými 
lidmi pro vnímavé studenty zážitek, který vydá za mnoho hodin výkladu.   
 
 
 
 
Městská knihovna bilancovala 
Výroční zpráva je krásně barevná, graficky pestrá a není ukecaná. V roce 2004 bylo v knihovně celkem víc než 54 000 návštěv a 
to je o 26 % víc než loni. A ti si odnesli 188 000 výpůjček. Přes 7 000 z toho byly výpůjčky z hudebního oddělení, kde funguje i 
zvuková knihovna pro zrakově postižené občany. Když vezmeme, že knihovna měla v loňském roce zapsáno 2730 čtenářů, a 
počítáme 17 000 obyvatel Jičína, vychází nám, že každý šestý obyvatel města je v knihovně zapsán. Sečteme-li knížky, 
audiovizuální a elektronická media, dojdeme k číslu 109 473. V roce 2004 nakoupila knihovna celkem  6 346 knih. 
Uvedená čísla však zdaleka nemůžou ilustrovat další široké aktivity knihovny. Nemluvím jen o množství besed, výstav, koncertů 
či jiných setkání. Prváci jičínských škol byli slavnostně pasováni na čtenáře a dostali svůj první čtenářský průkaz. Literární 
spolek při knihovně uspořádal setkání autorů z Čech, Moravy a Slovenska, kteří četli své básně a prózu na významných místech 
města. A další a další. Za pochvalu stojí i skutečnost, že mnoho jičínských spolků a občanských sdružení se svými aktivitami na 
knihovnu napojují a dobře využívají symbiózu. Příkladem budiž festival Jičín město pohádky, OS Kapička (maminky s dětmi na 
mateřské dovolené), spolupráce s organizacemi zdravotně postižených a ostatní. 
 
 
 
 
 
 



Ze zápisníku 
- Jest výtvarno v měsíci únoru v Jitčině městě zajímavou směsicí žánrů rozličných. Vladimír Tekverk přinesl do knihovny oleje 
snové barvou, i tvary vymyšlenými. Krajiny, města podivná, podána v svébytném odstínu. Strom, balon, jehlan jakýsi jako 
dominanta. I vzpomínka na Kamila Lhotáka.  Pokud však člověk, má výraznou (modrou) barvu a hlavně - objevil se na plátně 
právě v té chvíli, kdy se něco podstatného děje. A my se na tom světě tak často zbytečně kdesi pleteme … . 
- Zdá se, že mnohé střety názorů radnice a „jiného názoru“ točí se okolo stromů. Jakoby příroda, které v městě nemáme tak 
mnoho, byla onou hranicí mezi českým úředníkem a občanskou iniciativou. Až groteskní se vidí cedulky na stromech 
v Havlíčkově ulici, které mají být pokáceny a nahrazeny jinými. Na cedulkách byl odkaz na pana starostu. Efekt není znám, leč 
podnět k úvahám o tom, jak se dá využít a zneužít kamerový systém ve městě byl dán. 
- Podobně se začalo mluvit o velikém stromu v mateřské škole Máj. Odborníci prý usoudili, že kořeny deformovaly asfalt cesty 
tak, že strom musí pryč… . Lidé z občanských iniciativ se nabídli, že by brigádnicky pomohli závadu odstranit, by se strom kácet 
nemusel 
-  O konkrétním setkání občana a orgánu vyprávěl Stanislav Penc. Chtěl kontrolnímu výboru městské rady vysvětlit své výhrady 
a názory na některé věci v Jičíně. Orgán radil se prý 17,5 minut, aby pak jeho zástupce přišel vysvětlit Pencovi, že ho výbor 
nepřijme. Ve zdůvodnění byl zajímavý argument – Penc nebydlí v Jičíně. Tak ať nám tady do toho nekecá, že? 
- Z parádně vyvedené Výroční zprávy Městské knihovny v Jičíně za rok 2004 několik čísel: ?V knihovně celkem 54 592 
návštěv?188 343 výpůjček?2730 čtenářů?knih, CD a jiných nosičů celkem 109 473?za rok nakoupeno celkem  6 346 
knih?zapsáno  1 473 dospělých čtenářů a 799 dětských?roční poplatek – 120 kč dospělí, děti polovic? 
- -Jičínské Káčko bylo ve čtvrtek 17. 2. plné čertů. Malovaných, plasticky výtvarných i živých. Vyhodnocovala se literární a 
výtvarná soutěž s čertovskou tematikou. Některé čertice a čerti byli už docela dospělí a ti pak, při čertovském reji řádili nejvíc. 
Ještě klienti jičínského stacionáře. I ti si to pěkně užívali. Zajisté, soutěž byla z celé republiky obeslaná, předvedené věci byly ke 
koukání, i k poslouchání. Ale poznání, že i my, dospělí, bychom se neměli brát tak vážně, že schopnost udělat si i ze sebe legraci, 
převléci se a trochu si zablbnout, je příjemné.  
- Eva Kubínová z Liberce udělala si v Jičíně výstavu ke svým osmdesátinám. Její dřevoryty jsou tak vytištěny, že kromě hlavního 
námětu , většinou žen, je součástí díla i struktura dřeva. Tam, kde  autorka  rozhodla, přispívá i barva, která však nemusí být 
přesně ohraničena rytým tvarem.  Aby nebylo pochyb, jsou součástí výstavy i desky, ze kterých tištěno. I ony samy jsou 
výtvarným dílem. a pro návštěvníka je zajímavou hrou ty dvojice vyhledávat. A co je hezčí? Originál, či kopie?  
Všechny zobrazené postavy jsou v určitém napětí, kamsi vzpínají ruce, kamsi směřují. Cosi se stane.  Co to bude? 
- Ve výstavní chodbě muzea vystavoval  v únoru své velké barevné fotografie  Pravoslav Prokeš.  Setkání ostrého s neostrým. 
Viděného s tušeným. Ukázka, že technika umí se dívat jinak, než my (rybí oko). Kontrasty, kontrasty. Zjevné (panelák a stan) i 
k hledání provokující (modrofialová květina – prý kakost- v louce).  Hledej, člověče! Uč se dívat! 
-  Valná hromada JMP 22. 2. proběhla za silné účasti zástupců jičínské radnice. Dobrou zprávou je výrok pana starosty: „Berte 
mne jako partnera, ne hosta.“ Akce, jejíž rozpočet překračuje dva miliony, nedá se dělat jinak, než při dobré, tvůrčí spolupráci 
všech.  Dramaturg J. Gottlieb opět vysvětlil změnu systému – od ST. 9. do neděle 11. září: o víkendu budou mít návštěvníci, 
zejména rodiny „od pryč“ dostatek času vše projít. Opět připomenut nápad s  výstavou o patnáctiletém pohádkovém dění. Archív 
obrazový, dokumentační i jiný je tak rozsáhlý, že na přípravu výstavy je třeba delší čas. Zajímavá je myšlenka najít, třeba 
v zámku, reprezentační prostor (kancelář, místo pro přijímaní návštěv, uložení zásadních dokumentů event. jejich zpřístupnění).  
 
 

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN ZA ROK 2004   
Místo za 2004 dlouhod. součet 

Jičín 36 10 46 

Hořice 8 5 13 

Nová Paka 6 6 12 

Železnice 4 2 6 

Staré Hrad 4 1 5 

Sobotka 4  4 

Veliš 3  3 

Pecka 1 1 2 

Valdice 2  2 

Bukvice  2 2 

Libáň  2 2 

Brada  1  1 

Bystřice 1  1 

Holín 1  1 

Kac. Lhota 1  1 

Milkovice 1  1 

Markvaric 1  1 

Napřívec 1  1 

Popovice 1  1 

Řeheč 1  1 

Dětenice  1 1 

Vrchovina  1 1 

součet 77 31 108 
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alois  chalupa 
 
Snad ženy dneška vědí 
oč muži celý život stojí 
proč pro ně kdysi 
dovedli utkat se v boji 
Tak jako kdysi Fryné 
oděna tu stála 
stojí tu dnešní ženy jiné 
a dávají mým očím  
zhodnotit tu krásu 
Snad jednou vrátíme se zpátky 
a budem jako Paris klopit zrak 
Teď zatím jenom jablko mám v ruce 
a nevím které mám je dát 
Já ani Práxitelem nejsem 
abych tu krásu mohl zachytit 
vím ale jistě 
že pro jednu bych do ruky 
vzal štít 
Vždyť ona to ví také 
i staré řecké báje zná 
žijeme léta spolu 
jak Filemón a Baukis 
a mé jablko už dávno má 
Se mnou se dívá na tu krásu 
ňader mladých žen 
a vidím jak si tiše říká 
otevři oči to je jen sen 
Antika jistě krásná byla 
 

 
 
Studentka Mária naší Niky 
si rozpustila havraní vlasy 
až k pasu 
a gestem který umí jen ona 
nám nabídla kávu 
Sladkou a silnou 
Od ústa nám bere naše slova 
S otcem a matkou sedíme 
vzpomínáme 
Na západy slunce za horu vysokou 
na moře ke kterému chodíme rádi 
ba i na bolesti pro něž jsme tady 
 
Mária poslouchá 
dá jí to práci 
Co ji to potkalo 
vědí jen ptáci 
Čím se ta dívčina čím se jen trápí 
 
Modlí se Mária 
modlí se se mnou 
za chlapce milého s kůží tak jemnou 
Ráda by slyšela šeptaná slova 
o lásce vyznání polibcích 
jak znějí znova 
Neslyší Mária s černými vlasy 
vidí nám na ústech 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Autor  dnešních veršů byl kdysi občanem dětenickým. Sportoval, organizoval, bojoval. V současnosti je 
důchodcem v Šumperku. Píše , vyřezává loutky , cestuje, vzpomíná. 
 
 
 
 



Jak mistr Váchal k d ůchodu p řišel.  
 
 
Vzpomínali pamětníci na podivného občana studeňanského a význačného českého malíře, grafika, řezbáře, 
dřevorytce, tiskaře, knihvazače Josefa Váchala. Dobře se poslouchalo a pak přišlo nejtěžší – jaký byl člověk? 
Jestli u mnoha jest ta otázka snadná, u Váchala ne.  Rozmanitý. Moudrý, konfliktní, vtipný, chytrý, sečtělý … 
všechno tu sedí. A hrdý. Hrdý až tak, že občas neměl co jíst. 
Jako umělec na volné noze v stáří, době, kdy tvořit už tak nešlo,  najednou zůstal bez prostředků. Ostatně, 
přílišný obchodník  s obrazy nebyl nikdy. Prostě žil ve Studeňanech důchodce Váchal bez důchodu. Snad, 
možná, kdyby byl členem tehdejšího uměleckého svazu … . Kdo něco o mistrovi ví, pochopí, proč členem nebyl. 
On byl vždycky solitér.  I do předválečné Sociální demokracie vstoupil snad jen proto, aby záhy vystoupil. Ale 
hlavně, aby měl důvod tento krok zdůvodnit. Přesto se v době reálného socialismu našli přátelé … proč to neříct, 
snad je to promlčené: Váchalův podpis na přihlášce do Svazu byl padělaný. Protože umělec by takovou přihlášku 
nikdy nepodepsal. Pak bylo třeba ještě cosi zařídit v Práce – a důchod chodil. I dnes se ví, kdo podpis tenkrát 
zfalšoval. 
Přišel důchod, Váchal vzal ruksak, klobouk a šel do Jičína, tam nakoupil základní životní prostředky: kuřivo a 
víno. Tohle mu ale na měsíc nestačilo. A tak není divné, že hlavním chodem večeře na Štědrý den byla jednou 
poslední krabička olejovek. Vždyť taky museli své dostat i jeho nejvěrnější přátelé – pejsci. 
S nedostatkem tabáku si poradil. Na dvoře rostly vysoké rostliny, což za války byl dost velký přestupek a tak měl 
hospodář od družky Anny pokyn: „Váchale, musíte tvrdit, že nevíte co je to za kytku. Že tu vyrostala sama.“ Pro 
nezasvěcené připomínám radu, jak připravoval malíř se sousedem Korosem doutníky: List se pomalu suší na 
kamnech a ta usušená část se zaroluje a čeká se na uschnutí další. 
Na „tabákové plantáži“ byla i studna, ze které se vytahovala voda kbelíkem uvázaným na provaze. Při předklonu 
se občas stalo, že do studny spadl klobouk. Když tam byl třetí, rozhodl se Váchal opatřit čerstvou vodu. Vzal 
láhve a jel do studánky do Tužína. Bylo mokro, na špatné cestě boural, ušpinil si manžestráky. Když k němu 
přiběhly ženské, vysvětlil jim, že veze vodu z léčivé studánky … . 
Smysl pro humor ho neopouštěl ani ve stáří, kdy už jeho jediným uměleckým dílem byly dopisy přátelům. Některé 
předčítal blízkým, všichni se dobře bavili a malířka Macková pravila: „Ale Váchale, takhle to nebylo.“ Pravda, že 
nebylo, ale dobře se to poslouchalo. Váchal byl veliký mystifikátor. 
V poslední době mluví se o úpravě Váchalova hrobu na radimském hřbitově. Prý si Váchal u novopackého 
sochaře Zívra kdysi dávno předplatil náhrobek. Prý mu ale Zívr ty peníze vrátil. Zeptat se ho na to už nemůžeme. 
Snad se tam pánové nahoře nějak dohodnou.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  
proCh 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Prochoroviny 
kulturní (skoro) měsíčník. 

Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín 
tel. 493 523 492. 

Evidenční číslo MK ČR E 13158 
email: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny  vznikly  s  laskavou  pomocí 
APEL s. r. o. Jičín, 

GENERALI POJIŠŤOVNA  a. s. 
Denisova č. 504 Jičín 
tel, fax 493 523 024 

 
 
 
 
 
 


