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Štefanské ohlasy: 
- Je to trochu jako na olympiádě za starých časů. Lidé nepřijíždějí jen zvítězit. Odměnou je jim možnost setkat se s ostatními. 
Líbilo se mi, jak si to užívají. (Martin Puš) 
- Dobrý den,ještě jednou gratuluji ke Štefanovi, sobotní odpoledne v Jičíně bylo moc prima, pojaté chytře, jednoduše a velmi 
vtipně.Moc se povedlo a myslím, že všichni odcházeli velmi pozitívně naladěni. Poděkování všem od Pačáků. (Jana 
Purmová) 
- Jivínský Štefan se mi moc líbil. Přemýšlela jsem, čím to bylo. Jistě na  tom měli velký podíl moderátoři, oba byli skvělí, ale 
pan P. Petr Šabaka působil profesionálním dojmem a ta milá atmosféra jako by z „něho prýštila“. Líbilo se mi i vystoupení 
dětí i břišní tanec.  Celkově to bylo udělaný s vtipem ... . (Karmelitánské knihkupectví NP.) 
- Prochore, posílám nominace do Jivínského Štefana 2006: Kategorie Počin roku 2006: 
Hana Krásenská a Petr Šabaka za presentaci kultury v okrese JC u příležitosti vyhlášení Jivínského Štefana  2005. (Jaromila 
Novotná) 
- Dobrý den, jsem ráda, že se letos Štefan povedl. Vítězové jsou mi letos obzvlášť milí, a proto srdečně blahopřeji. Štefanovi 
přeji dlouhého života. (Zdeňka Vacková) 
Posílám několik postřehů ze Štefana: 
a.. snížit počet nominovaných v obou kategoriích - např. 50/30 (např.zrušit duplicity osob a spolků, udělat striktnější výběr) 
b.. rozdělit nominace za rok do kategorií - návrh:     kulturně-náboženská* hudební * literární * výtvarná * ostatní 
c.. udělit za každou kategorii cenu, o níž rozhodne porota a v závěru vylosovat z těchto cen jednu hlavní. 
Nominovaní by měli být jen dobrovolníci, ne ti, kteří jsou za kulturní činnost placeni.  
(Petr Šabaka) 
  
 
 

Ivan padesátiletý     
Jmenuje se Podobský, na vernisáži v galerii  zámku měl na sobě cosi černého, ale sako to nebylo. Ženské říkaly, že na těch 
padesát nevypadá.  
Zdráhá se mi psát o panu malířovi, protože by to nebylo nejvýstižnější, tuze veliký kus umělce by tam chyběl. Byl baleťák, 
ale vystudoval hudební dramaturgii. Pak herec a zpěvák a muzikant. V poslední době malíř a sochař. Asi je, či byl ještě 
daleko víc, ale to ví jen on sám. Prostě výčet mistrova konání na tomhle světě dává mu plné oprávnění stát se taky 
spisovatelem.  Tak to je Ivan Podobský, kterého pozvánka na vernisáž nazývá regionálním umělcem.  
Na malíře má IP méně obvyklý zvyk – považuje za potřebné k obrazu ještě něco dodat slovně. Popisky obrazů jsou dlouhé, 
vysvětlující. Jako by se obával, že divák nevyčte z obrazu všechno, co jím chtěl povědět. Přetlak sdělnosti? Nedůvěra sama 
v sebe, že se nepovede vypovědět chtěné? Trochu jiná forma kumštu? 
Kámen. Smírčí kříž. Ale i poněkud pokřivený Svatý Václav na koni.  
Zajisté dají se vysledovat motivy náboženské. A pak, to je dosti určující a dominantní, jsou tu cesty. Jejich značení, navádění, 
nasměrování ... . Máš tuhle možnost, ale teď už jdi sám, říká malíř.   
 

Anička a vysavač.  
Přišla s vysavačem a rušila jím, jak si pan malíř s panem ředitelem povídají o výstavě. Ale ten vysavač, v rukou Anny 
Duchaňové najednou byl důležitější, a povídání - jen slova ... . Anička vyprávěla  a hrála příběh a stačil jí k tomu jen ten lux a 
dvě role toaletního papíru a  saxofon a přátelé a posluchači a ... . Ano, úžasná člověčí vynalézavost, které stačí tak málo, aby 
dokázala, že náš svět je tak mile poetický, a jak je škoda, že tu poezii tak přehlížíme. 
Stalo se 10. února 2006 v 17 hodin na vernisáži obrazů Ivana Podobského.  
 
 

Ze zápisníku 
Bourají nám kousek mládí 
Pravověrným Jičíňákům doporučuje se věnovat větší pozornost obrovským hromadám stavební sutě v místě, kde stával závod 
AGS, dříve Agrostroj, dříve Knotek .... . Podivuhodný pohled na místa, kde byly ještě nedávno funkční budovy, kde se 
vyrábělo, úřadovalo, konstruovalo, vyučovalo, prodávalo. Pohled do míst, která patřila k životu města, neboť přispívala 
k jeho známosti ve světě a rodinám k výdělku.  



Veliké stroje bourají, drtí, nakládají, odvážejí ... . Cihly, dřeva, železa. Na pomačkané ceduli je nápis: „Vjezd povolen pouze 
návštěvám SECO GROUP a. s. “. Brzy budeme prý číst tu Kaufland, Lidl, Praktik. Pravda, z hromady cihel je zajímavé 
podívání na Jičín, jeho bránu, jeho kostel, jeho soud.  
Jakpak asi rozsoudí jednou nějaký úplně nejvyšší soud, bude-li nějaký,  naše současné konaní o tom, jak tady teď na světě 
hospodaříme? 
  
 
Proč Český ráj? 
Na valné hromadě Pekařovy společnosti držel pan doktor Bohdan Zilynský přednášku, jak je to vlastně s označením Český 
ráj. Těch Českých rájů bylo více. Nejdříve a nejvíce se výraz kupodivu používal  pro Litoměřicko, Lovosicko. Až teprve 
koncem devatenáctého století byl využíván pro krajinu v okolí Turnova. To bylo v době, kdy Lázně Sedmihorky patřily ke 
špičkovým lázním českým. A Jičín? Jičínsko? Až později, až později se přidalo. 
 
Vladimír 80 
Pan profesor Vladimír Úlehla byl na valné hromadě Pekařovy společnosti jmenován jejím čestným členem. Postával tam 
v knihovně, když dostával květiny a pravil, že těch poct bylo snad už dost.  
Je to tak. Tam kde jiní mluví a ukazují se fotografům, tam Vladimír koná. Eva Bílková vyjmenovala v laudátiu mimo jiné: 
práce o Doře Němcové, rodině Karla Krause, o starostovi Fejfarovi, Jakubu Všetečkovi a dalších osobnostech a událostech 
nedávné historie jičínské. Když šlo o lodžii, čestný dvůr a poustevníka, patřil pan profesor k těm nejdůslednějším, kdo jednali 
a starali se.  
Než odešel Vladimír Úlehla nedobrovolně po roce 1968 do maringotky, učil na střední průmyslové škole. Jednou o přestávce 
pravila paní profesorka Houdková: „Podívejte se na Vladimíra, povedla se mu hodina. To se na něm pozná.“    
 
 
Cenzura? 
Článek v Příloze byl zaslán do Jičínského čtvrtletníku. Redakce jej neuveřejnila, neposkytla ani slovo vysvětlení.  
Proto článek otiskujeme my.  Nemyslím, že tím, že když lidi lžou, že jim to budeme říkat, je napravíme. Asi ani 
nepřesvědčíme pana Jandáka, Paroubka, a různé Rathy, malé a velké, že hrubost, neomalené zacházení s mocí je argument. 
Na to jsou až příliš otrlí. Přesto soudím, že jim náš názor musíme říkat do očí, že ho musíme říkat nahlas skrze slovo, 
písmena na papíře i obraz, které lidi vidí a  slyší. Oni se těch názorů přece jen bojí.   
 
Archeologická inventura 
Paní Eva Ulrychová, která v muzeu připravila výstavu Co nového v archeologii, taky při otevření výstavy provedla účastníky 
vernisáže. Náramně ukázala, že ty všelijaké kameny a mince, které jsou pořád stejné, na pohled nezáživné, když jsou oživeny 
člověčím slovem, najednou stanou se tuze zajímavé. Jejich příběh, někdy detektivka, jindy doklad šikovnosti, téměř vždycky 
podklad pro fantazii, krásně se poslouchá. A máme ho všude okolo.  
Věřili byste, že například ta krásná stříbrná lžíce našla se při výkopu u lékárny? 
Víte o tom, že se uvažuje o otevření hrobky v koslele svatého Bartoloměje na Pecce, aby se zjistilo, zda je tam pochován 
popravený Kryštof Harant?   
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JIVÍNSKÝ ŠTEFAN ZA ROK 2005 
Místo za rok 2005 dlouhodobé zásluhy  součet 

Běchary 1 1 2 

Bukvice 3 1 4 

Dětenice 0 2 2 
Holín 2 0 2 
Hořice 10 5 15 
Chodovice   1 1 
Jičín 69 21 90 
Kopidlno 1 0 1 
Lázně Bělohrad 1 1 2 
Libáň 0 2 2 
Libuň 2 0 2 
Markvarice  0 1 1 
Miletín 1 0 1 
Milkovice 0 0 0 
Mlýnec 0 1 1 
Nová Paka 11 13 24 
Ostroměř 2 1 3 
Pecka 2 0 2 
Popovice 0 0 0 
Řeheč 1 0 1 
Slatiny 1 0 1 
Slavhostice 0 1 1 
Sobotka 3 3 6 
Staré Hrady 3 0 3 
Staré Místo 1 0 1 
Střevač 1 0 1 
Valdice 0 1 1 
Vysoké Veselí 0 1 1 
Veliš 6 0 6 
Vokšice 1 0 1 
Vrchovina 0 0 0 
Železnice 3 0 3 

Součet 125 56 181 
 

 

literární  PROCHOROVINY  příloha 

Jak to není žádná sranda 
 
27. 1. 2006 jsem dostal nevyžádaný email: 
„Ve svých prispevcich jsem mezi vanocnimi svatky a opakovane minuly tyden chtel upozornit diskutujici, ze pan Ing. Peter 
Bares neplni povinnosti majitele nemovitosti ve meste Jicin a to tim, ze soustavne neuklizi chodnik. V prvnim prispevku jsem 
se zminil o skutecnosti, ze i pan starosta Pus svoje uklizeci povinnosti neplni. Nikoho jsem neurazel, nebyla v nejmensim 
pouzita hanliva slova, presto cenzor Ing. Brunner prispevky neuverejnil.  O. Obcan“  
Zajisté pochopíte, že to je pro novináře výzva. Pro občana pak popud k zamyšlení nad ohrožením demokracie. Ale kolik asi 
takových je? Pro většinu našich spoluobčanů důvod k úsměvu, uštěpačným poznámkám ke kávě či pivu, a zpráva, kterou 
můžou šířit dál, a tím se proslavit.  
Dle principů novinářské práce, že každá zpráva má být ověřena z dvou nezávislých zdrojů  požádal jsem O občana o přesné 
znění. Neodpověděl. 



Pan inženýr Brunner, který diskusní stránky radnice zpravuje, odpověděl 30. 1. obratem: 
„Rada rozhodla (asi před 2 lety), že diskutovat mohou jen registrovaní občané, ale „O.Občan“ se nezaregistroval a neuvedl 
platnou mailovou adresu, tedy nedodržel pravidla naší diskuse, proto jsem jeho příspěvek dosud nezveřejnil.“ 
Týž den se mi podařilo rozsypat sůl. Neměli ji dávat tak na kraj stolu.  
2. 2. Vyžádal jsem si rozhovor u pana tajemníka Bareše. Ale den před tím ozvaly se moje žaludeční vředy, které se přeci 
ozývají na jaře a na podzim. Ale přesto jsem šel a mimo jiné zaznamenal: 
„Ten kdo se zaregistruje, toho názor zveřejníme. Anonymní příspěvky píší lidé, kteří nejsou morálně na výši. U nás se nikdo 
nemusí obávat z jakéhokoliv postihu. Pokud Ing. Brunner neví, zda onen příspěvek je pravdivý, tak ho nevystaví. „ 
Já jsem  řekl, že nepovažuji za podstatné, zda je  chodník uklizený, ale že mi vadí cenzura na diskusi na městských stránkách. 
Pan Inženýr Bareš mluvil přesvědčivě, sebejistě. Mocní lidé prý bývají sebejistí, to by nebyli mocní.  
Já si nebyl jistý ničím.  
Ten den v noci se mi zdálo, že na městských stránkách objevil se plný text O. Občana a vedle bylo napsáno: „Bydlím v čísle X 
v ulici Y, přijďte se na chodník podívat. Petr Bareš.“ Pak se mi ještě zdálo, jak mne sledují všechny městské kamery, jako 
tenkrát Standu Pence, když kdesi zveřejňoval jakousi adresu. 
To by mohl být dobrý konec a celkem slušná pointa celého příběhu, kdyby mi 6. 2. Z neřekl: „ Ale ten chodník uklizený není.“ 
Uvědomil jsem si, že Z začíná tloustnout a měl by sportovat. Ale to jsem mu neřekl. 
Takže jsem tam musel. Na chodníku byl led, který trochu klouzal.  Písek, kterým byl posypaný,  byl do toho ledu asi 
zašlapaný. Chodník před vedlejším barákem byl úplně holý až na dlažbu. Na chodnících před mnoha jičínskými domy byl 
podobný led, jako před chodníkem, na který jsem se šel podívat.  
V pátek 8. 2. nebyl z chodníku uklizený čerstvě napadaný sníh. 
Konečně pointa: Kdyby nepadal sníh, mohl být klid. 
Jičín 8. 2. 2006 

 

Kačenka 
si užívá svého období vzdoru. Na rozdíl od nás, kteří se z neznámého důvodu nesmyslně kontrolujeme, koná si podle svého. 
Klidně řekne: „Di pyč!“ a prostě se s námi nebaví. Probíhá si po domácnosti a občas zasedne ke klavíru. Tohle ví, že smí jen 
„dokud nebude ručička nahoře“, tedy do sedmi. Krásně jí to lícuje s večerníčkem. Kačenka hraje ráda a dobře. A vůbec ji 
nevadí, že ty tóny neodpovídají ani jedné ze zásad harmonie. My zase víme, že harmonická je sama Kačenka, zvláště 
v poslední době kdy ji ostříhali.  
Prostě si každý žijeme ten svůj život. Na to, abych mohl kohokoli poslat kamkoli, třeba i pryč, na to máme přece Kačenky. 
Jen aby jim to co nejdéle vydrželo. 

 
DUNAJ 
 
R: já,  každou jar,  zas dál, jako Dunaj sílím 
 
jas těch tenkých říček zavlaží ten krásný kraj 
třpyt těch drobných kapek naplní mě po okraj 
jas těch malých říček vrátí rybám v mořích třpyt 
krásu těch hor může ze mě hříbě pít 
 
R 
 
mám vlasy rozpuštěné do nití 
jsou modré a bílé pro námořníky k vyplutí 
kapky z mraků na hladinu padají 
jako mé slzy utopené v Dunaji 
 
R 
jsou plody lásek, které strhne proud 
světadíly přání, které můžu v láhvi obeplout 
a pak mokré jaro zaplaví mě dojetím 
že tak jako řeka s břehy splynu s tebou v objetí 
 
já,  každou jar,  zas dál, jako Dunaj sílím 
 
 
VÍTR VE V ĚTVÍCH 
 
vzpomínáš jak jsi tenkrát u mě stál 
a stejně jako já teď učím učil jsi mě hrát 
čas běžel a já jím nechala se vést 
teď už vím že k jednomu cíli vede mnoho cest 
 
jsi jako vítr ve větvích starého stromu 



jsi jako vítr ve větvích starého stromu 
 
vidím tvou známou tvář stářím zkrásnělou 
a stejně jako tehdy chtěla bych jít za tebou 
čas běžel a já jím nechala se nést 
teď už vím že k jednomu cíli vede mnoho cest 
 
jsi jako vítr ve větvích starého stromu 
jsi jako vítr ve větvích starého stromu 
 
Jana Bety Terlecká zpívala s kytarou své písně na Valdické bráně. 
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