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I akty ve skalách 
Pan doktor Mrkáček, který poznává ptáky po hlase a kdo ví, zda si s nimi taky nepovídá, si krajinu a život v ní i fotografuje. 
Jednou mu na výstavě někdo napsal, že je to fádní a tak zkusil vzít do té přírody dívku… . Na fotografické výstavě Krajinou 
domova v jičínské galerii jsou tedy i akty. Vláčné a oblé ženské tělo, zajímavě aranžované, dobře se snáší s tvrdým a ostře 
tvarovaným pískovcem. 
Hlavní ale jsou tu obrazy krajiny , některé v překvapivém detailu, a podobně rozliční brouci, ptáci, květiny, lišejníky, listy i 
lístečky. Pod nimi popisky poetické, ale i přírodovědně poučné. Hra světla i stínu. A mlhy. Pan fotograf přichází v pravou 
chvíli na správné místo. Nebo čeká … . Mlha, vypařující se les, to je okamžik vzniku. Přechodný stav. Důsledek čehosi i 
začátek. Projev neustálé proměnlivosti světa okolo nás. Měníme se i my. K dobrému? 
Podivuhodné obrazce dovede nakreslit čárnička.  Na skalách hnízdí orel mořský, jako nový druh fauny v naší krajině. Ptáče 
je kvalitně zaostřené, krajina v pozadí samozřejmě méně jasná. Detail je v té chvíli dominantní, a svět okolo? Každý ať volí 
sám. 
Pro techniky vysvětlení: Obrázky jsou nafoceny na diapozitiv 4,5 x 6. Pak skenovány a zvětšeny. Fotoaparáty Praktica  a 
Mamyia.      
„Naše štěstí je v propojení se spokojeností zvířat na obrázcích. Oni jsou chytřejší než my.“ Tak vyjádřil poslání své výstavy 
Zdeněk Mrkáček. 
 
To jsem si 
nadělal do bot v dobré vůli snažíce se přinést seznam neziskovek. Vyvolal ohlas, zejména kritický. Inu, my někteří, 
poslouchaje kritická slova řekneme si: Ale dobře tak, znamená to, že nás lidi čtou. 
Eva napsala: Ten pěkný přehled institucí by měl viset na internetu. V prof. zařízeních chybí pořadatel kulturních akcí ZUŠ, 
paní ředitelku to bude určitě mrzet. Ano, má pravdu. Podobná výtka přišla i ze ZUŠ od paní učitelky Hučíkové. 
Slávek upozornil, že jsem zdaleka nevyjmenoval všechny důvody, proč vznikla nadace JMP a upřesňuje: četné přednášky(od 
psychologických po astronomické), velečetné koncerty tu i cizozemských těles.Výstavy i mimo festival.První polistopadové 
organizování dětských karnevalů a ovšem vlastenecké, později pohádkové jičínské bály. Zosnovali jsme založení OS Ráj 
srdce a ovšem Štefana(vím,že to nerad slyšíš, že inspirace vzešla z námi pořádaného setkání nadací v Jičíně). 
Valdštejnské dny.Organizování zájezdů na České Vánoce a Velikonoce do Prahy,organizování Českých Vánoc a Velikonoc v 
Jičíně.Organizování zájezdů do Holandska v koprodukci s tamní Nadací, do Italie(m.j.Srdíčko v akci Giovanni Šebesta) a 
Německa na příbuzný festival. 
Draga mi právem připomněla, že jsem neuvedl OS Ráj srdce, které ve spolupráci s JMP shání prostředky a pořádá tvůrčí 
dílny dramatické výchovy … .  
Je jich více, těch spolků a sdružení, které se nedostaly do našeho prvního seznamu. Dnes s e pokoušíme chybu napravit. 
 
Jinej svět 
V sobotu (14. 5.) večer bylo v muzeu zhasnuto, ale ne prázdno. Svítily svíčky, zněla muzika, byly tu i kelímky s pitím. Lidi si 
tiše chodili, někteří si povídali, jiní poslouchali v oratoři varhany z kostela. Další se koukali, jak Martin točí na šlapacím 
soustruhu káči. Kdo jí rozvrňal, byla jeho. Kdo ne, byla taky jeho, aby se to naučil. Velká skupina lámala si hlavu s Janou a 
hlavolamy, nebo se učila nové hry, podstatou jednoduché, ale zajímavější než televize Nova. Ještě další koukali s pusou 
otevřenou v arkádách na Robertovo a Radčino stínové divadlo. S pusou otevřenou to byly zejména děti, kteří prvně poznali 
co dovede světlo, stín a fantazie. Kteří nevěřili, šli se podívat - a byli trochu zklamaní. Neboť podstata často bývá prostá až 
banální a efekt překvapivý. Asi bychme občas měli víc dát na to, co vidíme. Ale - umíme se ještě koukat? 
Škoda, že tvrdíme, jak málo máme času vstupovat do tohohle světa obrazotvornosti, her, hudby, estetiky všeliké i historie... .  
Možná, že kdybychom si chtěli ten čas udělat, divili bychom se, kolik krásného a zajímavého je v něm. Možná, možná by i 
svět byl lepší. 
 
Další svět 
Na vernisáži obrazů Lucie Rychnové na Valdické bráně sešlo se hodně lidí. Bedliví pozorovatel záhy pochopil, že mají cosi 
společného. Byli tu přátelé, kteří se potkávají, protože věří. Společenství nekřiklavé, které nikterak nevystavuje na obdiv kam 
vzhlíží, ale které, aniž by si to řekli, je svázáno příjemnými pouty. Slečna malířka svítila, když v úvodu vyprávěla, kdo jí 
vede štětec s barvou a proč právě tohle maluje. Bylo cítit, jak jí ostatní tiše fandí a podporují. Tohle společenství nemá 
stanovy, usnesení, neplatí se tu příspěvky, nikdo nic nemusí. Přesto je sounáležitost úžasná. Proč? Asi proto, že to, co je 
spojuje, je nejpevnější.  
 
 



Ze zápisníku 
- Začátkem května konečně dostala - Divá Bára klíče od prostoru po Komerční bance na rohu v zámku, aby tu zřídila 
kulturní kavárnu. připočteme-li tři měsíce potřebné na stavební a jiné úpravy, bude to patrně víc než rok, kdy je atraktivní 
místo prázdné. Pokud byla banka, dostávala radnice na ročním nájemném okolo 200 000. Smlouva s DB je na 150 000. 
Příčina této ztráty prý je v tom, že se nepodařilo přesunout bankomat. Nebo v neschopnosti některých tento přesun zařídit? 
 - Zákon o střetu zájmu, kdy jeden člověk je zároveň radním a zastává vedoucí místo v organizaci městem řízené (ředitel 
školy) není v Jičíně plněn. Zajímavé na celé věci je vysvětlení pana starosty. Zákon je špatný. Každý z nás najde v naší 
legislativě jistě špatná místa. Zvláště taková, která jsou nám nepříjemná. Třeba některé platby. Co kdybychom je tedy 
neplatili? Jičínská radnice je nám vzorem. 
- V lodžii byl červený koberec. Po něm se pohybovaly dámy ve večerních toaletách a pánové v oblecích. Jen pan  
senátor a proChor měli svetry. Pan senátor měl  obnošenější. (Tak psal by bulvár. Protože jím nejsme, dodáváme:)  Pan 
senátor  zapůjčil sako své ženě, foukal nepříjemný vítr. Jde o benefiční koncert, který uspořádala firma Continental Teves na 
podporu obnovy Valdštejnské lodžie. Tady firma předala Občanskému sdružení Lodžie 10 000 korun. Možná proto 10, že 
firma slaví desáté výročí v Jičíně. Nepolemizujeme o výši částky. Ale otevřel se pěkný příklad pro podnikatele v Jičíně. 
Býval takový dobrý zvyk v minulu, tehdá měli krásný výraz – mecenáš. Každý jičínský podnik přece najde nějaké vhodné 
výročí … . 
- Lodžie žije. 20.5. : svatba. Nevěsta  měla  šaty zelené, dlouhé + žluté tulipány, ženich kalhoty modré a kabátec 
jemně kostkovaný. Dlouho se dohadovali, kdo má stát vpravo. Pan místostarosta Vitvar řekl: „Je dobře, že se tu (v lodžii) lidi 
scházejí.“ Robert řekl: „Ano.“ Radka řekla: „Ano,“ a moc jí to slušelo. Aby taky ne, po desetileté známosti. Jaromír hrál na 
kytaru tlumeně, ptáci zpívali hlasitě . Bylo to velmi důstojné. Zase jsem trochu brečel.  Stoly se opravdu prohýbaly, rodiče a 
dobrovolníci starali se náležitě. Kromě stavby byla to úžasná sešlost lidí, kteří si mají co říci. 
- Euromanažerka Kamila Kabelková, která se jinak věnuje aktivitám kolem Mateřského centra Kapička, svolala neziskové 
organizace z  Jičína. Nepřišla ani celá polovina pozvaných, škoda. Lidi se seznámili, mnozí zřetelně řekli své požadavky a 
představy. Jde samozřejmě hlavně o peníze. Sepisování požadavků na granty je stále náročnější. Ale někoho třeba uklidní, že  
už existují i  granty na sepisování grantů, pokud někdo chce  žádat o peníze z EU na investiční projekty. Jen je potřeba dbát 
na to, aby dobrovolnická činnost byla uchráněna přílišného úřadování. Se závěry setkání budou seznámeni představitelé 
města a všechny pozvané spolky. Potěší, když se do spolupráce zapojí i další neziskové organizace z celého regionu.  Příští 
schůzka je plánována na 20.6. na 17. hodinu zase do ševcovny. 
- Dětština je úžasná řeč. Když jí děti mluví těmi svými pusinkami, je to milé na poslech i podívání. Jako je půvabná 
francouzština z úst půvabných francouzek. Jen děti jsou se svou řečí vynalézavější. Francouzsky prý zase v jiných věcech.  
Děti jsou úsporné. Naše Kačenka má pro jedno slovo několik významů a je na posluchači, aby si podle kontextu dosadil 
správný. Áček může být správně ptáček, vláček a při polévce i hrášek. Jen Káča zná jeho ještě jiné významy. Nepoví. Jména 
přizpůsobuje si svému jazyku a své puse. Tolik věcí se děje okolo nich, dětí nemůžou je všechny pojmenovat. Kupodivu 
neznají ani slovo humanrightismus, jakým nás vyučuje náš chytrý pan president. Díky bohu nehrozí jim nebezpečí, že 
zblbnou docela.  
- ze 40 bodů, které měla na programu 71. schůze Rady  města 18. 5. se jen 3 týkaly věcí kulturních. V jiných 
schůzích není jinak. Poněkud to ilustruje přístup lidem volených zástupců k této oblasti našeho života. Kdo by chtěl další 
ilustrace, nechť si porovná částky  rozpočtu věnované na podporu kulturních konání  s částkami určenými jinam. Viz strana 
1. 
- s potěšením povšiml jsem si příchodu mladých  do kulturního dění. jedním z příkladů jsou čarodějnice v lodžii a 
májové konání vůbec. Nějak nevtíravě se tam objevili a nemíní si od nás starců do toho nechat moc mluvit. To je  dobře. Ale 
rád bych si nechal tu pomoc maminkám a dětem při stloukání křížů na čarodějnice. Ony ty maminky jsou sice pochopitelně 
ničemné se hřebíky a kladívkem, ale i při tom nesmírně půvabné 
- ono nejde jen přijít na vernisáž, nebo večer do muzea. Všechna tahle konání jsou zároveň setkáním, možností 
s někým se pohádat, nebo dobrou věc domluvit. Nakonec i to pohádání může v dobrou věc vyústit, jsme-li rozumní.   
„Babičky moc překvapilo, že jsme přišli, že se o to někdo zajímá. Teta málem brečela… .“ Tak pověděla Vladěna 
Drbohlavová ze sedmičky na vernisáži výstavy „Protektorát Böhmen und Mähren & my“. Vernisáž byla v polovině května 
v muzeu a výstavu připravily děti z 1. ZŠ s paní učitelkou Víchovou,  Bárou,  Radkou a dalšími z muzea. Děti chodily za 
pamětníky té doby, zapisovaly jejich vyprávění, sháněly i dokumenty. Může být poutavější forma vyučování?  
 

Granty a kultura v Jit číně 
Na kulturní granty rozdělilo se letos v Jičíně 330 000 korun. Kdo nedostal, jeho chyba, žádací formulář není složitý a 
uspokojen byl každý, ale ne každý asi spokojen (s výší). Kdo s tím nesouhlasí má několik možností: 1. jít jim to tam povědět 
(zastupitelům), 2. nechat se za rok sám zvolit, nejlépe do rady, ta je vlivná 3. navrhnout kulturní komisi změnu kriterií (váhu 
jednotlivých ukazatelů žádosti). Jinak zbývá jen lampárna ČD a tam ho vyhodí. Na radnici si to před volbami nedovolí. 
Nejvíc žádostí  - 29 - bylo o příspěvky na akce. Tady je možno dostat až 70 procent skutečných nákladů. Pokud ovšem 
bodovým výpočtem nevyjde méně. Žadatelů je 15. Někteří žádali na několik akcí. Kupříkladu Kavárna galerie klub budovaná 
ve Slávii, měla celkem 6 žádostí a splní-li kritéria a termíny vyúčtování, dostane na své zajímavé akce více než 60 000. 
Máme se na co těšit, měly by přijet kapely a další hosté velmi zajímaví. I obrazy mistra Ščigola jsou koukatelné. 
Na činnost je možno dostat až 50 %. Požádaly jen Smetana, Lodžie a Zebín. Skoro škoda, že se tu rozdělí jen 27 000. 
Žadatelů mohlo být víc. 
Téměř 49 000 korun dostanou dohromady ti, kdož chtějí něco vydat. Smetana na svůj sborník ke 110 letům sboru, knihovna 
na práci Jany Hofmanové o Irmě Geisslové, taky má výročí. Zajisté zajímavé bude CD o životěa díle Josefa Váchala, které 
vydává Agentura nahoru dolů ...  . Kéž by letošní rok, kdy nikdo nebyl vyřazen, byl výzvou pro léta příští.  Grantový systém 
mohl by být pro spolky a občanská sdružení povzbuzením k tomu, by přemýšlely o svém konání i do budoucna. 
 
 



Z rozpo čtu m ěsta Ji čína na rok 2005 - výdaje:  
granty na sportovní aktivity                              850 000 Kč 
granty na kontakty s partnerskými městy          100 000 Kč     
granty na kulturní aktivity             330 000 Kč 
 
Chceme p řece 
aby Jivínský Štefan, ocenění za kuturní počin roku, neopomenul žádnou bohulibou aktivitu. Nominace 
možno posílat už dnes: prochor.jc@tiscali.cz   
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Muzika Paka 
Byla letos podesáté. Je to konání životaschopné, užitečné, nádherné, inspirující, je s chybami (nedodržení časového rozpisu 
programu), a není záležitostí masovou, novopacký pan Novák zůstává stranou. To poslední, ono potkávání dvou světů, bylo 
průkazné v sobotním dopoledni, kdy na náměstí běžely krásné scény pouličního divadla a rodina Novákova nenechala se 
vyrušit od nákupů, aby řízek byl včas. To není výtka ani intelektuální fňukání, tolik připomenutí dvou z mnoha světů okolo 
nás. Jest úžasné, že můžeme si svobodně vybrat.  
Ten druhý svět, většinou mladých, nese si svůj  ruksak, upíjí svou Dobrou vodu a někdy, téměř v poklusu, zkouší stíhat. Ono 
totiž nejde jen o časovou posloupnost, ale i ono dost náročné přeladění se kupříkladu z Rockyho v podání divadla Buchty a 
loutky na tklivé a moudré a provokující písničky Jany Vébrové. Mezi tím poslouchat moudra pana profesora Knižáka, 
zamyslet  se nad životem v Čečně a  Afganistánu u fotek Ivy Zímové ... . Inu, o rozmanitost nebyla tu nouze. Najednou 
zachtělo se sednout (Svijany za 16 i s kelímkem, pořadatelům nejde o výdělek, ale o  atmosféru) a nechat si to všechno projít 
hlavou. Stejně se to nepodaří, tolik milých lidí okolo a s tolika se dá zajímavě povídat. Samozřejmě nebudu vám ještě 
vykládat o holce s krásně křivým nosem a rozevlátými vlasy...  . 
Zkusme průlet pátkem a kouskem soboty: Fotbal se jmenoval Umělci proti lidem. Za lid kopal i místostarosta a tajemník z 
radnice. Volby jsou v dohlednu. Údaje o tom, kolik to bylo opravdu, se liší, oni pak kopali nějaké penalty, aby to umělcům 
nebylo líto. Jan Hrubý byl v programu uváděn jako humorista, ale ve skutečnosti slouží jako jáhen v Oujezdě pod troskami a 
kreslené vtipy mu zůstaly z minula. Je to humor ne levný, laskavý. Dost ovlivněný muzikou. Obrazy Marcely Vichrové jsou 
mezi vzácnými kameny v klanotnici. Jakoby z barevných nitek, z jakýchsi pruhů. Nějak se to všechno zamotává, i na člověku 
dá se udělat uzel. Líbilo se, jak pes byl venku a lidičkové v jeho boudě. Každý by si měl zkusit i tu druhou stranu. Ivan Mečl 
promítal video. Byly to takové sestřihy, nebo i vlastní inscenování autora. Jeden stejný člověk na třech místech, se třemi 
nástroji.  Střihy Kristova ukřižování asi byly po křesťanského člověka drsné ... . 
Divadlo Sklep mělo nabito. Piš Kafka, piš, to bylo autorské divadlo. J. Slovák přiznal, že první schůzku, než se pustili do 
sepisování, měli u Kafkova pomníku. Pak vzali dopisy a knihy a začali sestřihávat. Představení nemá režiséra, je kolektivním 
dílem. Kdo nezná Kafku, kdo neumí číst jeho poetiku, nepozná pozadí některých scén, bude je brát jako divadlo,  o hlubší 
smysl bude ošizen. „Pro některé lidi je to stín na staroměstské zdi,“ pověděl pan herec Slovák. Na večeři času málo, v malém 
sále měla naladěno kapela Docuku někde z Valmezu. Moderní obsazení, lidové písničky, některé v lidovém duchu umělé. Jde 
to, laik nepozná. Někdo jen poslouchal, někdo i tancoval, pokud si obhájil místo. Sedělo se na zemi ... . Bylo úžasné 
pozorovat, co muzika dovede s člověkem udělat. Kytarista, houslista, harmonikář, i dívka Lenka ocitli se v jiném světě a 
vtáhli do něj diváky.  Pak šla  další kapela, ale srab proChor usnul. 
Ráno mi pan správce, co kropil stadion řekl, že jeho pes mne chtěl ve tři hodiny, jak jsem tam spal na stadionu ve spačáku, 
sníst. Že by novopačtí psi stávali tak brzo? Robert Janč a Roman Horák několikrát přenášeli na náměstí svůj stůl - scénu na 
chodníku, aby se nepletli těm Novákovým. Předvedli, jak pouliční divadlo závisí na Myšlence. Prostě jim stačí stůl a 
minimální rekvizity. A tím zvládli všechno, od smíchu, až po pláč. Jak byla ta jejich pantomima úžasně poetická ... . Pan 
profesor Knižák překvapil svým krajinářským žánrem, ale nepřekvapil svými slovy. Mluvil hodně, sebejistě a o co mluvil 
déle, o to toho řekl méně. Myslím, skutečně objevného. Namísto nových myšlenek byl tu obraz. Jmenuje se v Kameničkách a 
přes starý Slavíčkův motiv je velkým písmem napsáno: M. Knižák, takže obraz vlastně není ani moc vidět.  Kristýna 
Lhotáková v červeném triku a červených podkolenkách tančila v podloubí mezi lidmi na hudbu různě mixovanou.  I stará 
znělka televizních novin byla tu slyšet. Kontakt s publikem byl i těsný. Pod trikem na zádech měla nápis DRBEJ MNE .  



A lidi drbali. Závěr byl impozantní - průlet náměstím s trikem v ruce, tedy nahoře bez. Buchty a loutky hrály Rockyho. 
Úžasně předvedly co je moderní alternativní divadlo, že loutky zahrají vše, pokud nechybí to hlavní- NÁPAD. Scéna, ve 
které celé jeviště je čůracím žlábkem vůbec nebyla vulgární. Přece dialog v těch místech my pánové známe. Ale tady byl ... 
no úžasný. A teď  jděte a okamžitě se přeorientujte na písničkářku JanuVébrovou, která, ač mladá, tolik toho vyzpívává o 
životě ... . Ještě že je možné se zastavit v čajovně před naivistickými  obrázky Martina Kruliše, ještě ...  
 Muzika Paka byl nápor. 
 

Doplněk k tabulce  kulturních institucí  v Jičíně 
 

1 Akademie J.A.  
Komenského 

Vlasta Vlčková Havlíčkova 177 Jc 493 532 505  ajak@jicinet.cz 

2 Kolej v jednom kole  Osamu Okamura Na Jihu 546 Jc 283 880 404 723 912 666 okamura@quick.cz 

3 Malé Jaro Martin Kracík Barákova 566 Jc  776 307 111 pms.jc@quick.cz 
4 Občanské poradenské 

středisko 
Jitka Karásková Tyršova 246 Jc 493 523 495  opjicin@ops.cz 

 
5 Organum cantate OS Stříbrná Valdštejnovo nám. 3 Jc   m.stribrna@centrum.cz 
6 Periferie OS M.Krotký Ruská 572 493 533 736   
7 Ráj srdce OS Draga Zlatníková Kollárova 116 Jc    
8 Sdružená org.nevido- 

mých a slabozrakých  
Lucie Čurdová Železnická 1057 Jč  604 114 895  

9 Sdr. rodičů a přátel 
mentálně postižených  

Jiří Jílek Přátelství 391  775 995 247 jirijilek@quick.cz 

10 Terra Felix OS Miloš Šejn Pod lipami 906   bohemiaerosa@tiscali.cz 
11 Zahrada Radka Mizerová   776 179 403  
12 ZUŠ  Jarka Komárková Valdštejnovo nám. č.1 493 532 645  reditel@zus.mujicin.cz 

 
 


