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Prezident potřetí 
V roce 1921 TGM, v roce 1946  E. Beneš,  2. 3. 2005 Václav Klaus  navštívili Jičín.  Jen pátrat nebo vymýšlet si můžeme, 
jak bylo v historii. Ale před poslední návštěvou se na jičínské radnici uklízelo i v sobotu. Což vyvolalo mi vzpomínku na 
vojnu, kdy před návštěvou sovětského poradce, říkalo se mu Pasmatrenko,  natíraly se i kamenné obrubníky vápnem. Ty časy 
jsou dávno pryč. Obrubníky jsou pod sněhem a ledem. 
Ve dvanáct byl porotní sál plný. Úředník v slušivém obleku vysvětlil všem, že až pan prezident v 11:30 přijde, mají všichni 
povstat. Jako ve škole. Zeptal jsem se Úředníka na rozpor: Na plakátě byl začátek 11:15. „To je proto, aby ve 11:30 už byli 
všichni na svém místě a nikdo se necoural,“ vysvětlil mi. Tak to není ani ve škole. Na to, jestli od nynějška budou i veřejná 
zasedání a divadla v Jičíně začínat vždycky   o čtvrt hodiny déle, jsem se nezeptal. Nemůžu úředníky zdržovat. 
Pan prezident přišel ve 11:38, nevyplatí se úředníkům všechno věřit. Usmíval se a přijímal hold svých občanů, všichni 
tleskali. Konečně jsme v reálu viděli úsměv, o kterém někteří říkáme, že je samolibý. Po květinách vyzval pan prezident, aby 
lidi říkali své dotazy, nebo názory, nebo protesty. Načež dostal hořické trubičky  (neplacená reklama?) a od pana Letošníka 
za judisty malý dárek. Občan Teplík začal mluvit o tom, že je u nás mafiánský kapitalismus, zločinnost, sociální bída, 
neproběhla debolševizace, STB je ve vládě a zeptal se pana prezidenta, zda je spokojen s tímto vývojem. Pan prezident 
odpověděl, že pan Teplík asi mluví o jiné zemi, než je ČR. Řekl, že je frustrován a že mu ho je líto. Paní Klausová a paní 
Lišková pana prezidenta podpořily. U posledních tří potlesk.  
Kdyby na Hrad  taky přijela vzácná návštěva, v sobotu by třeba taky myli okna a pan prezident by lépe vnímal, co soudí o 
našem jsoucnu mnohý pan Novák z ulice.    
Poté byla  řeč o Evropské unii, o ekologických aktivistech a dálnici. Pan prezident mimo jiné řekl, že některé ekologické 
návrhy jsou přehnané  a že si cení každého, kdo nevyhodí do popelnice igelitový pytlík. Dlouhý potlesk. 
Téměř na závěr vzala si slovo paní Kubínová a zazněla slova chvály na prezidentský pár a radost nad tím, že máme v čele 
státu tak pracovitého člověka. Potlesk.  
Slovo redakce: Naplněný Porotní sál svědčí o skutečnosti, že pan prezident má v Jičíně mnoho příznivců, kteří ho přišli 
podpořit. Článek chce dát najevo, že naše společnost je různorodá a existují i ti druzí. Ti nepřišli. 
 

Ještě Štefan: 
<<Dodatečně dodávám nominaci na Jivínského Štefana samotného. Na myšlenku, průběh, organizaci, na způsob hodnocení i 
vlastní jeho slavnostní vyhlašování. Bylo v dobré míře profesionální, ale zároveň příjemně neformální, vyhráli všichni 
nominovaní,  a přesto mělo své konkrétní vítěze a bylo také ukázkou (pravděpodobně velmi objektivní) dobrých skutků 
v oblasti kultury. A to v „celookresním“ formátu – neznám v rámci republiky jinou podobnou událost.  MF >> 
Poznámky a došlé připomínky ke Štefanovi 
• Pro příští rok hovoří se o jičínském K klubu (štefanské myšlence odpovídající prostředí, menší problém s dojížděním, 
jubilejní desátý ročník v centru atd. ) Káčko by se nebránilo. 
• Je Štefan recese nebo prestiž ?! 
• Nominované by měl představovat člověk znalý, který o nich co nejvíce ví. 
• Už po několikáté se nám nepodařilo vytvořit podmínky, aby si lidé více povídali. Ještě kratší program, nebo žádný, ale 
podmínky pro diskusi. 
• Nominace se můžou podávat po celý rok, aby se události nezapomněly. Adresa zůstává : jivinsky.stefan@centrum.cz 
• Opět otázka, zda Štefan je recese, nebo se bere vážně. 
• Lidská i umělecká kvalita nominovaných byly v širokém rozpětí.  
• Přítomní faráři měli být představeni s tituly … . 
• Málo prostoru na možnost představení činnosti- výstava. Nebyly k dispozici  stoly. 
Některým se nelíbí odcházení k baru v době programu. Byl-li člověk vyvolán, nebyl k sehnání. Stolové uspořádání bylo by 
lepší, Z lavic jako v kině se obtížně vystupuje. Stoly napomáhají komunikaci 
 

Ze zápisníku.  
- Studentka Martina Cimbálová má ve své pedagogické škole zajímavé téma absolventské práce: Pocta knize. Spolu s paní 
učitelkou Tmějovou v K klubu vyzvaly děti z výtvarného kroužku, ať dělají cokoli, k čemu je kniha inspiruje. Vzniklo 
mnoho uměleckých děl, od hliněných tabulek s klínovým písmem, přes ilustrace, obaly, přebaly, koláže, až po pokus o 
vlastní vazbu. Zajímavé  podívání. Část je vystavena v knihovně, část v Káčku. 
- Do knihovny přijela paní spisovatelka Iva Procházková na besedu se čtenáři. Byli to prváci a druháci. Pěkně si s dětmi 
povídala o své nové knížce – Kam zmizela Rebarbora. Děti byly vzorně připravené, paní učitelka Štibralová s nimi knížku 
četla. Pěkné bylo, že mluvily obě strany, paní Procházková se dětí dost vyptávala, umí to. V knížce byly váhy, které 



porovnávají dobro a zlo, dobré a nedobré skutky. Děti měly za úkol dávat na misku vah. Nedobrých zkušeností říkaly dost. 
Kdy upadly, jak měla rodina havárii v autě. Za dobré považovaly různé dary. Prostě něco, k čemu přišly vlastně bez přičinění. 
Takové to pravé dobro – udělat někomu radost, pomoci s něčím, to tam nebylo. Pravda, byli to druháci, ale i ten rozhovor byl 
užitečný. 
Paní redaktorka Pokorná z nakladatelství Mladá fronta potvrdila, že při vydávání knih přichází autor dosti zkrátka. Plných 
padesát procent z ceny knihy vezme si distribuce.  Na autora zbývá asi 10 procent. Někdy víc (Zeman), někdy míň 
(Procházková). 
- Javor v mateřské škole Máj dokázal sílu přírody. Kořeny  rozbily asfalt, ve škvírách se drží voda, v létě tam může uváznout 
dětská noha… . Pokácet – rozhodl orgán. Je i jiné řešení – úpravy udělat lze. Střet orgánu s občany, kterým je stromu líto, je 
obrazem naší společnosti. Zjednodušeně dá se i říci: moc úřední a jeho razítko, versus dobrá vůle a vědomí, že příroda je pro 
nás tou největší autoritou. Poslední zpráva z konce března – kácet se nebude. Zatím.     
- Na dveřích je ručně psaná cedule: Velikonoce.  U pěti stolků sedí vždy asi pět žáků. Bádají. Co stolek, to zastavení, to 
otázka. Instalace (sošky) jsou i na stupínku, Jakési papíry i uprostřed místnosti. Témata: Vajíčka. Koledy, Křížová cesta. 
Cesta Ježíše. Velikonoční kalendář. Na každém zastavení je dvou, či trojrozměrné poučení, pak otázka, úkol. Žáci se  sem 
nepřišli ulejt ze dvou vyučovacích hodin. Tahle muzejní škola je baví.  „Mám plno. Všechen čas mám už obsazený,“ říká 
Radana Jakubcová, která  tohle s Dášou Linkovou připravila.  Dívám se přes ramena do pracovního listu jedné dívčí skupiny. 
Je tam napsané: „Škaredá středa. Náplň dne: usmívat se.   
- Biblická dílna na téma Ježíšův proces. Jedenáct lidí u stolů, které tvoří kruh. Dvanáctým u stolu je Vladimír Hraba. Má 
červený vytahaný svetr. Když je knězem, má na prsou červený kalich, ve filmech takhle vypadal mistr Jan.  Tady ale mluví o 
Ježíšově procesu.  Pěkně nalajnoval do sloupců čtyři evangelisty, do řádků, jak šel čas. Končí tím, že ani Pilát to neměl lehké. 
Možná prý - bál se své ženy. Nic nového, vlastně starého. V určitém směru se svět nemění. I o život šlo i jde. Žena snaží se 
ovlivnit soudce.  … Kariéra, zájmy politické … .  Tohle nebylo hlavním tématem. Tohle je jen ukázka, jak je ten svět … 
pořád stejný. 
- Od poloviny minulého roku jsou prázdné krásné prostory v zámku po Komerční bance. Prý se nedaří odstranit bankomat. 
Prý dělá potíže hygiena. Agentura Divá Bára, která vyhrála výběrové řízení na kulturní kavárnu čeká. Pátrání po tom, kdo za 
to může, má obvyklý průběh jako každá komunikace s úředníky. Jeden posílá za druhým. Okruh se uzavírá, beznaděj trvá. 
Komerční banka platila za rok 210000 Kč. Ve věci současnosti jsem se dozvěděl: nájemní smlouva mezi městem a KB pro 
rok 2005 je uzavřena - roční nájemné cca 36 000 Kč. Což chápu jako nájem za bankomat. Odstranit bankomat, aby Divá Bára 
mohla na kavárně začít pracovat, je, zdá se, nad síly současné radnice. Ale třeba by se našla nějaká agentura, která by k tomu 
KB třeba za 100 000 dotlačila, když se to úředníkům nedaří. Vyplatilo by se to. Za druhé pololetí 2004 se nenašla žádná 
smlouva. Kdyby tam byla Komerční banka, dostala by radnice 105000 korun. Kdyby fungovala kavárna, bylo by nájemné 
menší (asi okolo 70000), ale zase bychom měli pěknou kavárnu, ve které by už  proběhlo několik výstav. Však je už má Divá 
Bára namyšlené.  Nebo by přišlo levněji vyměnit ty úředníky? Mám před sebou jména, ale schválně je neuveřejním. Třeba 
odstoupí sami.  
- V listopadu 89 vylezl na kašnu na jičínském náměstí a řekl: „Jsem JUDr.Jan Kazda, podepsal jsem Chartu a nesouhlasím 
s komunistickým režimem“.  
Byl bezpochyby velmi svérázný a všestranně nadaný.Vězněn nacisty a neustále pronásledován komunisty.Po vyhazovu 
z justice pracoval samozřejmě manuálně. 
Horal a pracovitý člověk, ovládající několik jazyků.Včelař, znalec literatury a milovník Českého ráje.Nezlomný v zápase 
s totalitami a trvale kritický ke společenskému dění.  
19. března se s ním rodina a přátelé rozloučili (dle JV) 
- Obrazy Jindřicha Procházky v galerii v zámku jsou pro mnohé objevem. Zajisté jsou znovuobjevem i pro pamětníky. 
Dokonce zazněla i troufalá slova, že by si mistr zasloužil monografii. I při vší té troufalosti nezaznělo, kdo by ji zaplatil. 
Užitečná by byla, i základní údaje životopisné těžko se shánějí.  
Oleje, akvarely, kresby. Město, krajinky. Bývalo, že častým prodejcem malířovým byli sklenáři, kteří obrazy rámovali. 
Mnoho Procházkových pláten je i touhle cestou mezi Jičíňáky. V tom je výstava neobvyklá, kolik děl je tu ze soukromých 
sbírek.  
Kouzelné je jičínské náměstí v noci. Jiné, zvláštní, podobně jako je odlišné v zimě. Tuhle proměnu mistr Procházka uměl. I 
v tom je klad výstavy, jak zobrazuje proměnnost našeho bytí, a zaznamenává jej.  Neboť my, v oné změně žijící, často si onu 
dynamiku ani neuvědomíme.   
- V pátek 18. 3. šel po  Jičíně průvod. Děti nesly v čele Krásnou Moranu , které někdo říká Mařena. Ona, ač pěkně nabarvená 
a načinčaná, je symbolem špíny a všeho toho marastu, který se po zimě nahromadil a je ho potřeba uklidit. Mařena pak 
zapálená vhozena do Cidliny, ať ji voda odplaví. Šlo to dobře, řeka ten den tekla hojně. Děti pak pověděly poslední 
průpovídku a bylo dokonáno.   
Přiznejme, že děti konaly byvše navedené. A co my,  kteří si říkáme dospělí? My nemáme co likvidovat? Uklízet? Ti, které 
jsme si  sice zvolili, ale oni konají proti slibům, ti asi sami své židle nevyklidí. 
 

Jičín ve Wijku. 
Sedm jičínských muzejníků, stejný počet krojů půjčených od Českého ráje, nepočítaně muzejních exponátů a didaktických 
pomůcek odjelo před velikonocemi do holandského města Wijk bij Duurstede. V podkroví se šikmým stropem zřídili za pár 
dní interaktivní expozici o Jičíně a jeho krajině v minulosti i současnosti. Předvedli  moderní expozici, ve které se návštěvník 
nejen dívá, ale i tu tvoří, odpovídá na otázky a otázky si i klade. Předvedli, že jde-li o to ukázat krásu české písničky, je 
opravdu co Čech, to muzikant.  
Vedle sebe se octly římské mince staré 2000 let nalezené u nás a nalezené v zemi u Atlantiku. Stejné, ač mezi místy nálezů 
byly pralesy a neschůdné cesty. Dvě dělové koule, jedna kamenná, jiná kovová. Obě měly zabíjet. Jen každá jinde. 
Potravinové lístky z doby válečné, či poválečné měly v obou zemích podobnou funkci. Periskopy, kterými se obhlíží krajina, 
dioramata, kde si každý sestaví svůj prostorový pohled …  



„Historie i krajina vešly se na malou plochu podkroví. Všichni jsme byli nadšeni. My i oni,“ řekla Radana Jakubcová, která 
se na přípravě expozice podílela. 
 

Od začátku  nového vydávání Jičínského čtvrtletníku dodával jsem články do seriálu Lidé mezi lidmi. 
Domluva zněla, že výběr lidí, i obsah článků bude jen mou záležitostí. 25 dní po dodání  článku o 
Jaromírovi Gottliebovi mi redakce sdělila, že článek nezařadí, protože „ne zcela odpovídá  této 
rubrice“. K představení JG jsem se rozhodl, protože pan ředitel muzea byl osobou, která získala nejvíc 
nominací na Jivínského Štefana.  Také proto, že  naše současnost mu není lhostejná, že má své 
názory a otevřeně je vyslovuje. Přípravu článku vzal velmi zodpovědně, autorizace probíhala na 
základě delší diskuse.  
Nezařazení článku považuji za nesplnění dohody. 
 I skrze názory, nejen přes životopisné údaje, možno představit člověka. 

Článek je uveřejněn v plném znění v příloze, která se pro toto číslo místo literární stala kritickou.                                                    
proChor 
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LIDÉ MEZI LIDMI  Jaromír Gottlieb  
Pražský rodák (1957)  - učitel, vedoucí odboru OkÚ, ředitel muzea 

 
Jaromír se vyučil truhlářem. Po maturitě na střední umělecko-průmyslové škole získal na pedagogické fakultě 
aprobaci k výuce českého jazyka a výtvarné výchovy. Učil na LŠU v Jičíně, na základní škole v Libáni a Vysokém 
Veselí. Mezitím byl i pozorovatelem meteorologické stanice v Peci pod Sněžkou a  vedoucím referátu kultury na 
OkÚ. Od roku 1997 je ředitelem Regionálního muzea a galerie v Jičíně. 
V nominacích na Jivínského Štefana je pan ředitel celkem pětkrát. Za sebe, i jako člen  muzea, za všechny 
chválené muzejní akce. „Proč Štefana tak oceňuji? Pomůžu si výrokem Renaty Lhotákové: Když se dovedou 
domluvit a scházet mafiáni, proč by se jednou za rok neměli sejít a popovídat si spolu lidé, kteří v nejrůznějších 
koutech okresu dělají něco dobrého pro ostatní?“ 
Velký ohlas vzbudil Gottliebův článek Fašismus v nás, uveřejněný loni ve čtvrtletníku. Stále si na svém stojí. Trápí 
ho, jak vytěsňujeme ze své blízkosti zprávy, které by rušily radost z ekonomického rozvoje. Přitom  například to, 
co se stalo vlastně hned vedle nás, v Podhorním Újezdě s kravami, mezi nimiž našli jednu s nemocí BSE – to je 
skutečně praxe hodná tábora v Osvětimi. Jistě, mašinérii ministerských a bruselských výnosů přikazujících 
průmyslové usmrcení zvířat neovlivníme. Ale proč nevznikla o jejich pohnutém osudu alespoň trochu obsáhlejší 
zpráva nebo reportáž? Protože ji nikdo nechceme číst? Protože nás nezajímá? Nebo protože by neměla  smysl, 
poněvadž se s tím stejně nedá nic dělat? A nepomohlo by pro malé probuzení zájmu nás, P.T. čtenářů, kdyby 
informace byly připraveny formou zábavného kvízu? Třeba nějak takhle: Jaký byl počet usmrcených krav – 50, 90 
nebo 133 kusů? Zatrhněte správnou odpověď. V  kolika transportech jely na jatka do Žichlínku? A kdy a podle 
jakého postupu byly nakládány ty březí? Našla se mezi usmrcenými jiná, která byla také nakažená, nebo už 
nikoliv? Bylo z hmoty zabitých, a podle výsledků provedených testů zcela  zdravých zvířat něco zužitkováno ? A 
dále - co se děje s kaší z jejich těl, která jde z rozemletí do sušek – je jako sušina zakopávána, či je s ní hnojeno, 
anebo se s ní topí v cementárnách? Úspěšný řešitel vyhraje kartón Coca-coly! Cožpak alespoň v tuhle chvíli nás 
nezačalo konečně trochu zajímat,  jak je to „správně“? Přitom všem bych ale chtěl novináře hájit. Ti podle mne  
nejsou původci úplné absence podobných informací. Myslím, že jím je absolutní nedostatek naší poptávky a naše 
alibistické přesvědčení, že jsme si přece zkonstruovali příslušnou instituci – noviny - která má přinášení informací 
ve svém popisu práce, a my sami se již nemusíme o nic starat.  
Řeč se stáčí na úlohu občana ve společnosti. „Společnost, která tak chrlí a konzumuje informace o tom, kde jsou 
největší slevy zboží, kde je nejlepší koupání, kde nejkvalitnější cyklostezky, kde chce nebo zas nechce stavět 
nová obchodní centra, kde nové silnice, jak bude probíhat svoz odpadu a za jakých okolností proběhne potřebná 



plynofikace a nakonec připojí něco sportovních výkonů – taková společnost je sama sobě vším, nic nepoznává a 
obávám se, že myšlenkově chudne. Bylo by proto moc prospěšné, kdyby se nám někde v Jičíně podařilo vytvořit 
místo pro dialog a polemiku, kde by se čtenáři mohli obohacovat jinými tématy, která by je nutila přemýšlet a 
revidovat si, nebo dokonce i měnit své postoje. V úplně prvních záměrech při vzniku Čtvrtletníku se ta možnost 
objevila, koncept paní ředitelky Martiny Komárkové byl vynikající. Takové programově občanské noviny, to by 
bylo něco..!“ 
Jičínské muzeum má celostátní ocenění Gloria musaealis. Ptám se, jak se dala dohromady tak dobrá skupina lidí. 
„Klíč je asi v tom, že jim jde o věc. Když se má něco udělat, tak vymýšlejí, jak to udělat co nejlíp, často i úplně 
novým způsobem. Pak to v nejlepším slova smyslu mezi námi zajiskří. Záměry, nápady a realizace -  to ale 
zpravidla není věc jediného člověka, bez týmu se tu neudělá nic.“ 
Jaromír zapomíná na oběd před ním, má možnost mluvit o svém pracovišti: „Tolik lidí bere muzeum jako mrtvou 
instituci. Jen vitriny a popisky u předmětů. A bohužel mají pravdu. Přitom muzea jsou obrovskými bankami 
sbírkových předmětů, do nichž jsou vtěleny historické informace, často velmi zajímavé i překvapující. Věřím, že 
do budoucna budou mít muzea stále větší význam. Lidé si budou muset stále častěji ověřovat vztahy k reálnému, 
předmětnému světu, od kterého je informační věk tak vzdaluje. Zjednodušeně řečeno: muzea pak nebudou 
ukazovat cep a psát pod něj, tohle je cep. Budou spíš svým návštěvníkům nabízet příležitost vymlátit si cepem 
trochu obilí…  Všechna ta šíře vědění, která se nám ze všech stran nabízí, aniž bychom ji měli opřenou o 
sebemenší vlastní zkušenost – to začíná být velký problém celé společnosti.   
Nepříliš radostně listuji dalšími připravenými otázkami. Počet řádků je vyčerpán. Tváří v tvář člověku, pro kterého 
je jeho práce i životním posláním, je novinářský chleba těžký. 
                                                                              proChor dle JG 
 
 
 
 
 
Moudří majitelé myšlenek, navíc ještě šťastní, se stávají pro mnohé již soustem nestravitelným  
                                                                                                           Jan Špáta - dokumentarista 
 
Každý skutečný umělec musí permanentně a za všech okolností  vystupovat proti moci 
                                                                                                          Vladimír Körner - spisovatel 
 
 
 
 
  

 


