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Malířka Pavla 
Na Valdické bráně vystavovaly  v srpnu tři mladé malířky. Byl tam i autoportrét, který vznikl v Mariboru ve Slovinské zemi v 
koupelně před zrcadlem. Však tam taky jsou namalovány i bleděmodré obkládačky. Je zajímavé postát si u obrazu a přemejšlet si, 
jaká je dívka na obraze. Jmenuje se Pavla Pilařová.   
Sedíme spolu v neděli brzo ráno na náměstí a ověřujeme si, co jsem z obrazu  vyčetl.  
Narozena 1983 V Jilemnici, Lepařovo gymnázium v Jičíně, nyní studentka Univerzity Hradec Králové, obor dějepis, výtvarná 
výchova na pedagogické fakultě. „Studuju dějepis, ale žiju výtvarnem.Tomu věnuju volný čas. Však oba obory se doplňují. 
Snažím se v historii najít, co souvisí s výtvarnem. Dozvídám se, jak spousta umělců nebyli jednostranné osobnosti.“ Po skončení 
fakulty nechce se vzděláváním přestat. Ale chce dělat cosi rukama. Cosi, co by ji drželo při normálním životě. Nejlépe něco, co se 
váže k historii. Třeba restaurování uměleckých děl... . Vzápětí hovoří o potřebě prostorového vnímání, které přináší sochařina.  .... 
„Vidím tu cestu. Ale za dva roky třeba vědět nebudu ... .“ 
Ptám se, zda by chtěla být umělcem na volné noze. Říká, že to je otázka, kterou si může klást za 10 let. 
Mluvíme o způsobu tvorby, o tom jak se může soustředit ve skupinovém ateliéru ve škole. Přiznává, že dostat se do tvůrčího 
tranzu je vždy cílem. Vytvořit si svůj prostor i ve skupině. Rozmyslet si věc a pak se jí  nechat plně ovládnout. „Když maluju, tak 
téměř nedýchám.“ 
Přichází provokační otázka, zda je tu i pocit štěstí. Říká, jak je to příjemné pozorovat lidi na výstavě před svými obrazy. Sama 
tvorba je pro ní antidepresivem. Tedy  přímo lékem. „Když je vám nejhůř, jdete  malovat.“ 
A když s dílem není spokojena? Po dokončení obrazu je lépe jej chvíli nevidět. Založí ho. Když po čase zjistí, že není spokojena, 
neopravuje. Se stejnou myšlenkou přistupuje znova k novému obrazu. Libuje si, že ve studentském kolektivu se naučili vzájemně 
kritizovat svá díla. Druhému řekne svůj názor, ale ten ho nemusí přijmout. Neexistuje člověk, který dělá jen špatné věci.    
Pavla věří, že jsou místa, kde jakási vnitřní energie krajiny dává malíři sílu. Ale přiznává, že ona to svoje ještě  nenašla. 
Se školou jezdí na výstavy do Vídně. Před výstavou ale musí být klid, nálada. Ale vůbec nejde jen o velké výstavy. Baví ji 
objevovat třeba i jen jeden obraz na výstavě těch umělců, kteří nejsou v knížkách. Ráda čte malíře, kteří i píší. Naposledy nadšena 
Váchalem - Malíř na frontě. Líbí se jí, že tvůrce na sebe dovede prozradit i věci, které ho třeba nectí.   
Pavla začíná mluvit i o svých záznamech. Místo slovního popisu jsou skicy. Osobní. Kterým třeba i nikdo nerozumí. Probírá se 
jimi jako deníkem. Jako si někdo pouští video z dovolené. Vjemy smutné i veselé. Dostaví se „pohled z vejšky“. A je tu  námět na 
velký obraz. 
„Ve třeťáku na gymplu mi došlo - tohle je ono, tohle je moje cesta. Nevím, zda to dokážu. Může se stát všechno. Není to 
devadesát procent talentu. Je to veliká práce na sobě. Schopnost dát něco svého.“ 
 
 

Ještě o Elišce 
V ji čínském muzeu otevřeli příběh o výbuchu v zámku v roce 1620, dokonce k tomu zřídili i divadýlko, kam si každý může přijít 
zahrát. Spousta lidí se chytla a podle historie píší si nové a nové hry a inscenují a každý jinak a jest to důkazem, že neexistuje 
jedna pravda, a kdo ví, zda vůbec nějaká existuje. Ta pravda nejpravdivější. 
Jen devatenáct dětí bylo na táboře v Robousích. Rozdělily  na tři skupiny  a každá připravila si jiné představení o tomtéž.Pak přišli 
všichni do Jičína, pochodovali městem a jako za dávných časů v kostýmech na divadlo zvali. V arkádách v zámku, kam příběh 
dvou sester patří, bylo ve čtvrtek pětadvacátého srpna zajímavé představení. 
První byla kramářská píseň. Tak jako ty druhé, dětmi sepsaná, zhudebněná, i zahraná a nazpívaná. Pak přišlo shakespeárovské 
drama, silně kostýmované i rekvizitami vybavené. Přehršel mrtvých na konci na zemi ležících, to byla impozantní podívaná, 
anglický dramatik měl by radost. Pěkně sehraný byl blázen Jindřich, ale i postavy další. Nakonec byl příběh čtyři století starý 
zinscenován jako děj moderní a tady chválíme vtipně volenou scénu a výpravu. 
Děti hrály s potěšením, pokud výtka, tak hlavně ta, že mono i dialogy byly málo hlasité. 
Arkádové nádvoří zámku má krásnou akustiku a pro divadlo i muziku je jako stvořené. Dětské představení napovědělo, jaká je to 
škoda, že je tak málo využívané. 
 
 



Irma Geisslová  vzpomínaná. 
Jana Hofmanová měla mezi jičínskými autory jednu výsadu – směla dodávat své články i jiná díla v rukopise psané rukou. Jako 
kantorka měla krásně úhledný rukopis. Podobnou výsadu mnoho lidí nemá. To jen Ludvík Vaculík smí nosit do Lidovek  své 
články psané ještě na stroji.  
Je moc dobře, že jedna z jejich větších prací nezapadla. Městská knihovna v Jičíně vydala ve spolupráci s Novinami Jičínska dílo 
Irma Geisslová. Básnický objev naší doby. To, že dílo je jen levně vypravená čtyřiapadesátistránková brožura vůbec nesnižuje 
kvalitu obsahu. Autorka probírá jednotlivé peripetie života básnířky s důrazem na jeji jičínské působení. Literárněkriticky zabývá 
se i jejím poetickým dílem, které odráželo nelehký život. „Ráda bych umřela, teskno mi// úzko až k zoufání, hořko až k smrti …,“ 
píše Geissslová. 
Knihovna tak za finanční pomoci Města Jičína pokračuje ve své ediční činnosti. Pravda, 120 výtisků není mnoho. A tak kniha 
nepřijde  do volného prodeje, bude však k disposici v knihovnách okresu. Oficiálně bude knížka uvedena do oběhu  na čaji, který 
14. září pořádají Noviny Jičínska v 17 hodin na své zahradě. Oslavy 150 let od narození básnířky pokračují 21. 9. na Valdické 
bráně, kde se v 18 hodin otevře výstava dokumentů a promluví profesor Kabeláč a 23. 9. v 18 hodin v Porotním sále, kde zazní 
pořad z díla, připravený Hanou Kofránkovou a Františkem Derflerem.    
 
 

Tour de Biere 
Krásné počasí způsobilo, že se v sobotu 27. srpna na parkovišti za autobusovým nádražím v Jičíně objevilo 481 lidí rozličného 
věku a 480 kol, z toho jedno dvoukolo. Byly tu  půvabné zdravotní sestřičky, staří cyklisté v oblečení v jakém se jezdilo mezi 
válkami, pak jacísi transvertisté se předváděli. Prostě rozličně krojovaní i nekrojovaní. Jednomu pánovi je opravdu pětasedmdesát. 
A ta kola kdybyste viděli. Jmenují se schwarz, což je zvláštní jičínská formule. Chromované blatníky byly k vidění, i reflektor 
odpružený s karbidovou lampou. Žádné přehazovačky, vymoženosti moderní. Komu nebylo ještě čtyřicet, netroufnul si se 
sportovním kolem přijet. Když ano, byl  vypískán. Starším pánům a dámám všem byla moderní kola povolena.  
Úhledně si všichni kola srovnali na jednu stranu parkoviště, na druhou se namačkali do řady cyklisti. Jeden kulhavec se postavil 
na židli, že bude odpočítávat a pak všichni ke kolům. Však ještě než začal, bouchla na sluníčku jedna duše dobře napumpovaného 
kola -  bylo to jako výstřel a už se ta masa bláznů nedala zadržet.  
Jeli přes Košov na Lomnici, přes Veselou téměř až na Kozákov, pak na Valdštejn, okolo Trosek na Blata a přes Lhotu Pařezskou 
na koupaliště do Jičína, kde každý dostal pivo a guláš a všichni si vyprávěli, co to bylo za legraci: 
„To jedeš, vole, šedesát a náklaďáky  tě nepředjedou.“ 
„Odrovnal jsem dvě kola, ale jsem tady.““Přestal jsem bojovat se soupeři a začal bojovat jen sám se sebou.“ 
Atd. 
Při guláši, i dlouho po, si lidi povídali, tancovali, radovali se, že ještě na těch pětasedmdesát kilometrů mají. Takhle někteří činí už 
po čtyřiadvacáté. A přidávají se další a další.  
 
 

Ze zápisníku 
- Na svém 77. jednání dne 24. 8. 2005  odhlasovala Rada města Jičína  záměr podpořit  HBC Jičín (oddíl házené) ještě pro letošní 
rok částkou 200 000 korun. Pro počátek příštího roku se počítá ještě s 300 000 korunami. Ve zdůvodnění se uvádí, že po postupu 
do České extraligy chtějí dohrát v první polovině tabulky.Vzhledem k tomu, že žádali 800 000, není to mnoho. Vzhledem k tomu, 
že na všechny kulturní granty byl pro  rok 2005 rozpočet 350 000 je to …. .  Každý si jistě dosadí podle toho, je-li fandou 
sportovním, nebo je pro něj důležitější dění kulturní. Ale nejpodstatnější je, komu fandí ti, kdož  peníze rozdělují.  Rozdíl je i 
v tom, že zatímco peníze pro kulturní konání jsou rozděleny na základě žádosti o grant, kde musí každý rozpočtem doložit na co a 
jak budou využity (zpravidla se jedná o částky jen několikatisícové), tady muselo stačit vysvětlení, že jde o peníze na činnost. Že  
budou vyšší nároky na cestování, že v oddíle je dobrá práce s mládeží atd. .Hráče prý koupí jen jednoho a to vlastně ani není 
přímo nákup. 
Bylo by zajímavé sledovat, jak se město zachová, kdyby  někdo, kdo komu se něco  povedlo, třeba festival, nebo festiválek jen tak 
požádal o pár tisíc. Na činnost.       
- Příprava na pohádkový festival vrcholí. Vzhledem k tomu, že patnáctka je číslo trochu kulaté, snaží se pořadatelé vzpomenout 
na všechny, kdož se za ta léta na dění podíleli. Krabic s dopisy je nepočítaně a celkový počet odeslaných obálek odhadují 
pořadatelé na 600. Počítat to nikdo nemá čas. Stejně se na někoho zapomene. Pardon! Ale to je jen nepatrná část práce. Dana to 
řekla lapidárně: „Já si vždycky napíšu co mám ten den dělat, a když se dostanu ke druhému bodu, někdo přijde, objeví se další 
úkoly a dál se nedostanu. Kdyby tak bylo alespoň  14 dní navíc… .“  
- Virus, kterých je ve vlhkém letním období všude mnoho, nevyhnul se ani firmě, která pro Jičín obstarává věci s rozprodejem 
městských domů do soukromého vlastnictví. Jejich počítačová síť byla napadena a čísla, která udávají částky, za kolik se byty 
nabízejí, jsou o řád (jednu nulu) nižší. Tak dostali mnozí písemně nabídky s příjemně nízkými cenami. „Vidíte, kdybyste nepsali 
ty vaše petice a nedělali demonstrace, takový rámus okolo toho, ani by se na to nepřišlo. Měli jste v tichosti podepsat smlouvu a 
zaplatit,“  řekl nejmenovaný vlivný člověk z radnice. Vidíte, že ten váš humbuk stejně není nic platný.“ (PV)  
 
 
 



Kačenka o svobodě 
Rád poznávám ženskou duši. S Kačenkou jdouce vedeme inteligentní rozhovory. 
Jen k první kaluži. 
Vždycky si najde nějaký způsob jak k ní proklouznout. Kačenka je rafinovaná. Rádi hrajem tu hru. Uprostřed kaluže si Kačenka 
čvachtá, nebo tryskem kaluží probíhá, stříká. I na mne. Nevadí mi to. U nás stále ještě pere žena. Ostatně, stejně by mi to 
nevadilo. Kačence to v kaluži sluší. Jen si přemejšlím, co ji tam tak táhne. Poránu bývají kaluže  studené, často dost špinavé a 
dole bývá bláto. Vím, že Kačenka je natolik inteligentní, že důvodem není to, že nemusí své oblečení prát a boty čistit. Je to  
protest. Kačenčina touha po samostatném rozhodování. Po svém vlastním světě, který se nedá svazovat žádnými blbými zákony, 
nebo zvyklostmi nějakejch blbejch lidí, rodičů, nebo poslanců. Však ona ví, že ten její svět je často nepohodlný, mokrá bota zebe, 
ale je její,  svobodný. 
Neví ale, že někteří  skorodospělí a dospělí hýčkají si  ten svobodný pocit stále. A ti, kterým nebylo dáno onen pocit poznat, 
nebo ho těm druhým závidějí, stříkají na ně tlakovou vodu, nebo je dokonce mlátí 
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Jak jsem nebyl na na Czechteku 
 
Vlastně je to trochu pohodlnost, trochu zbabělost, trochu …, trochu od všeho, že zde tu aféru máme. Novináři, místo 
aby psali třeba o tom, že nejlukrativnější prostory v Jičíně uvolněné už více než před  rokem Komerční bankou jsou 
stále prázdné a že jen na nájemném tak ztratilo město desetitisíce, brousí si pera jinde.  
Zajisté je technopárty atraktivnější. Ale hlavně, spousta lidí má tu možnost se ukázat. Oni si zpravidla myslí, že se 
předvedou ke svému prospěchu. Někteří naivní i k prospěchu věci. A zatím? … . Jen si vezměme třeba takového 
premiéra. V Lidovkách 2. srpna uveřejnil článek, který mu někdo napsal, a on ve vládním spěchu (prý byl na 
dovolené) podepsal a  patrně ani nečetl. Jinak by snad ani ministerský předseda takovou volovinu nepodepsal. Ani 
sociální demokrat. Že účastníkům tance tam hrozila žloutenka a AIDS a že organizátoři jsou mezinárodně propojení 
teroristi.  
Naivně jsem začal shánět, jak to tenkrát bylo na Ledkovách před dvěma lety: „Vzpomínám na podobnou akci v roce 
2003 v Ledkovech na Jičínsku. Tady se sešlo 30 000 lidí. Policisté dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního 
provozu a na veřejný pořádek. Pokud si vzpomínám, kromě běžných dopravních přestupků bylo řešeno jedno vniknutí 
do cizí zahrady, někdo vytáhl pár mrkví. Žádný zákrok, ani žádná bitva se nekonala . Zástupce ředitele okresního 
ředitelství policie v Jičíně pplk Vladimír Petrovický byl za vše oceněn v akci Policista roku.“ Takhle jsem to do Lidovek 
poslal, a co myslíte? Vystřihli to. Nechali tam jen pár všeobecností, které píše každý. Ani tu myšlenku, že to premiér 
nepsal sám, tam nedali. 
Bylo zajímavé, když jsem na policii ověřoval fakta, tak si tam lidi nedovedli vzpomenout, jakou hodnost má zástupce 
jejich ředitele, který byl v té době na dovolené. Ale jsou důležitější věci. 
Zase jsem nedodržel, co mi žena v dobrém radí, s některými lidmi je zbytečné se o některých věcech bavit. Na 
vrátnici jednoho jičínského Úřadu dostal jsem otázku, co si o tom myslím. Já, vůl, jsem řekl. „Jsou to flákači a drogisti, 
nic nedělají, já v jejich věku jsem už musela tvrdě pracovat …,“ dostalo se mi odpovědi. Zeptal jsem se, zda tam paní 
byla, nebo zdali je zná, ty účastníky. Vysvětlila mi, že to psali v novinách a že to viděla v televizi. Blesk čte podle 
průzkumu 498 000 lidí. A tam to přece všechno je. Když mi kdysi kdosi před patnácti lety vysvětloval, že komunistické 
myšlení v nás bude dlouho přetrvávat, nevěřil jsem.   
K tomu je technoparty dobrá: lidi se ukážou, co je v nich. Kdosi navrhoval, že ti účastníci by si mohli třeba pronajmou 
Sazka – arénu. A myslel to vážně. Ten vlivný člověk, který publikuje. A při tom vůbec nechápe, o co jde. Vzpomínám, 
jak kdysi v souvislosti s děním v jezuitské koleji jeden pan radní navrhoval, ať si ti studenti jdou do kulturního domu. I 
my tu měli takovou malou technoparty. I my se mohli ukázat. A ukazujem. 
Docházíme například k tomu, že nemám důvod vyvracet slova lidí, kteří jsou jinak s gulami. Topolánek říká, že by se 
měla věc vyšetřit nezávislým orgánem, souhlasím. Na druhou stranu mi vadí, že jinak sympaťák a disident Bublan lže. 
Možná v dobré vůli, neboť je logické, že si brání svoje lidi. A člověk si klade otázku, jak by se zachoval on.  Zase si 
tak nefanděme, že ta spravedlnost v nás je absolutní. Co my víme o té „subkultuře“, o těch třiceti tisících, kteří se na 
Ledkovách sešli? A chceme to vědět? Zajímáme se? A nebo je jen chceme mít takové, jaké jsme si je k jejich i naší 
škodě představili? Vždyť jen chceme mít svou pravdu a oni jsou jen předmětem, kterým dokazujeme své moudro, 
svou politickou přezíravost, hlavně ale svou ješitnost. 
Když jsem si začal myslet, že napsáno vše, přišlo poledne v neděli 7.8. . Na obrazovce Standa Penc v saku 
(nezvyklé) a ministr Bublan v kravatě (patřičné). Zajímavé, jak dva lidi, kteří v minulosti měli hodně společného, jsou 
teď každý jinde. Další důkaz, že člověk, stane-li se úředníkem, zblbne.  Zůstane-li Standou Pencem, taky to s ním 
není lehké. Ale na obrazovce byl dobrej. Problém byl v tom, že v té době byl na „čtyřiadvacítce“ záznam ze senátu a 
v té době házela Pospíšilová o postup diskem. Ta pěkná holka dala přes 64 metrů a bylo jasné. Ti senátoři moc pěkní 
nejsou, ale hlavně, zase se ukázali. Jeden pravil, že on, kdyby byl na místě toho policajta, co mlátil toho kluka a věděl, 
že ten kluk hodil dlažební kostku, dal by mu víc. Sami si za to můžeme, že jsme zvolili senátora, který nerozlišuje 
mezi mocí výkonnou a soudní. Cožpak ten policajt má právo soudit a hned trestat? Nehledě k tomu, že kde by se 
vzala dlažební kostka na louce, že? Petr Pitthart mluvil o světě sítí, ve kterém žije dnes mnoho lidí, a my o tom světě 
a jeho zákonitostech moc nevíme. Bylo to intelektuální, ale se mi to líbilo. Jako  cesta úvah pro budoucnost.  
Na obrazovce dole běžely titulky a na nich výrok „lidového“ premiéra Paroubka, že Tech – czek byl protiprávní. To 
snad by měl rozhodnout soud, ne? Ale Paroubek už toho napovídal… . Bezva neděle. 
Měla pokračování. Stanislav Penc  spolu s Johnem Bokem vydali prohlášení, kde se i píše:  
John Bok se se Stanislavem Grossem nikdy nesetkal. John Bok ani Stanislav Penc se nikdy nevydávali za pořadatele či 
organizátory Czechteku, jak se pan ministr snažil svým vystoupením divákům České televize vsugerovat. Již od loňského roku se 
zajímají výhradně o legalitu a legitimitu postupu orgánů veřejné správy v souvislosti s konáním Czechteku. Při svém loňském 
setkání s policejním prezidentem Kolářem se pouze v obecné rovině dotázali na možnost konání podobných akcí ve vojenských 
prostorech a o této možnosti informovali sdělovací prostředky. Případné využití této možnosti pak bylo na organizátorech 
Czechteku. 



Vylučujeme možnost, že by pan Bublan výše uvedené nepravdivé údaje uvedl neúmyslně. Téměř totožně se totiž 
vyjádřil i na jednání Senátu Parlamentu ČR dne 5.srpna 2005 (viz zde 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/34226/28923), kde byl posléze na nepravdivost svých výroků upozorněn. To mu 
však nebránilo, aby je v dnešním vysílání České televize nezopakoval. 
 
Největší luxus současnosti nespočívá v tom, že si třeba koupíte Mercedes, ale že jste nezávislý.        (Luděk Bukač – hokejový 
trenér) 
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