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V kostele o koleji. 
„Kostel je pro slovo boží a lidské,“ řekl Petr Šabaka, když otvíral 27. 6. 2007 u svatého Ignáce prezentaci projektu na 
přetvoření jezuitské koleje na Evropské konferenční a vzdělávací centrum. Do kostela přišlo na 90 lidí, což dokazuje, že 
Jičíňákům na budoucnosti jejich města záleží.  
Sympatičtí pánové z pražského ateliéru HŠH pak promítali obrázky svého návrhu a hovořili o tom, kterak by kolej byla 
přetvořena na centrum s kapacitou okolo 300 míst. Ve druhém nádvoří navrhují v podzemí dvě  auly, větší pro 160 lidí. 
Kromě učeben má tu být jídelna, knihovna, několik pokojů pro profesory a nejdůležitější komerční prostory. Pozoruhodný je 
návrh na obnovu kolejní kaple ve vstupní části. Ubytování pro studenty se navrhuje venku, na západní straně.  
Krásný návrh odborníků z HŠH, tedy té skupiny, která se v soutěži na pražskou Národní knihovnu umístila na 3. místě. Teď 
zbývá úřadování, detailní projektování, ale hlavně – obstarání peněz, které se tu počítají na stovky milionů. „Jsme na začátku 
dlouhé cesty,“ řekl starosta Martin Puš. „Je třeba najít vhodný titul a dobře zpracovat projekt. Bude-li potřeba, pojedem 
rovnou do Bruselu.“  
Při následné prohlídce koleje přichází vzpomínání na to, jak začal moderní život skvělé stavby. Byli to zejména studenti 
z K1K (Kolej v jednom kole), kteří pořádáním mnoha koncertů, výstav, divadel i dalšího konání kolej oživili. Oni 
zorganizovali pracovní víkend, kde se o využití koleje rokovalo. Však také musí výsledky ještě někde na radnici ležet. 
Netřeba opakovat jména. Opomenutí kohokoli bylo by nespravedlivé. Občas se nám to stává. Jen připomenout, že na začátku 
bohulibého konání byla občanská iniciativa bezejmenných a neplacených.   
 
Hádanky  
budou na festivalu JMP letos zaměřeny na řemesla. Jako rozcvičku pro návštěvu Hádankářského království na 
náměstí 1, zkusme česky vyjádřit význam slov: ŠLIC * ŠNYT * ŠTĚP * ŠÍBR * ŠÁBR * ŠRANK * ŠLAJSNA 
2, z jakých proutků se pletou košíky? 
 
Vyšlo:  
Bukvice si svých 680 let náležitě oslavila. Kromě setkání a promítání vydali si brožurku. Je tu spousta zajímavostí z historie. 
Kupříkladu to, že v roce 1920 bylo ve vsi 253 obyvatel, dnes jenom 137. Není to jen Bukvice, která se vylidňuje.   
Mariánská zahrada splnila svůj slib a vydala medailonky svých členských obcí. V době, kdy se svazek chystal, bylo obcí 
17, ale protože některé sestávaly až třeba ze 6 osad, je medailonků celkem 36. Mají velikost dvojnásobné pohlednice, je tu 
fotka, mapka, základní informace historické i praktické, včetně typů na výlet. Poněkud nezvyklé je, že jsou tištěny na hrubém 
papíře a to černobíle, včetně fotky. Není to jen z nouze ctnost (cena), ale i připomínka historizující. Takhle se vydávalo 
v minulosti.  
Každý si může v Íčku  na náměstí vybrat vesnice podle naplánované trasy výletu a vydat se na kole na prázdninový výlet. 
Možná se bude divit, co všechno zajímavé je v okolí. V Ketni postavili si zajímavý pomník, Kostelec zůstává nejmenší vsí 
v kraji, ale má nejstarší hospodu, Ve Štidlách si připadáte jako v horách, ve Střevači seženete Nedvídkovu mast, V Milíčevsi 
pod zámkem je zachovalý mlýn ... . 
Paní učitelka Ilona Pluhařová si vymyslela skřítka Stulíka a napsala o něm zajímavou knížku, do které obrázky nakreslily 
její kolegyně Jaroslava Velartová a Markéta Krátká.  Děti ji rády čtou, protože děj se odehrává u nich. V obcích okolo 
Kopidlna. 
Jindřich Francek: Navzdory závisti. Životní příběh Albrechta z Valdštejna zpracovaný ředitelem Státního okresního 
archivu se dobře čte. Kniha je  rozdělena do kratších kapitol s přiléhavými nadpisy, je psána poutavě, autor se nesnaží 
kategoricky soudit a hodnotit. V příloze jsou krátké charakteristiky historických osobností okolo Valdštejna, je tu podrobný 
seznam literatury i ostatních pramenů. Nejen k studijním účelům skvěle poslouží životopis v datech. Dobrým nápadem je 
citace historiků a lékařů. Názory, které vévodu vidí kriticky ale i kladně, hodnotí jeho životní kroky. Málokterá historická 
osobnost je podrobena tolika  rozličným výkladům jako Valdštejn. „Schopný a bezohledný válečník ... bezohledný, hamižný 
český šlechtic ...jeho cílem byl univerzální trvalý mír ... nepochybně dobrý katolík ... .“  To je jen několik vybraných citací.  
Jindřich Francek se nesnaží být soudcem. Jen snáší argumenty, citace. Jičíňáci ocení kapitoly o svém městě, o přizvání 
architektů, náboženských řádů, o výstavbě města, koleji, lodžii (kasino). Cituje i prameny nejnovější, jako třeba výsledky 
průzkumů a názory architekta Uličného. Knížku vydalo nakladatelství Havran, má 224 stran.   
Regionální muzeum a galerie v Jičíně završilo svůj projekt, který se zabývá hrami, tím, že vydalo knížku ZA HROU DO 
MUZEA - A ZPĚT. Knížka vyšla dík programu INTERREG, má 178 stránek a náklad byl 300 výtisků. Je určena školám a 
všem pracovníkům, kteří se chtějí zapojit do projektů s využitím her. Kromě teoretických statí je hlavní náplní knihy katalog 
her, rozdělený do 4 částí: hry společné italským a českým dětem, hry pohybové, hry typické pro náš region a hry, které si 
vyrábějí děti samy. Příkladem posledního oddílu je známý traktor, vyrobený z gumy a cívky na nitě.  
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Smyslem projektů, které byly na jičínských školách vyzkoušeny, je  aktivizovat děti, přivést je k tvůrčím přístupům. Ony 
samy přinesly kupříkladu mnoho námětů, čím lze dnes už nedostupné dřevěné cívky nahradit. Knížka vznikla koprodukci 
s italskými partnery. Kromě mnoha nápadů a poznatků přináší jeden hlavní: je až neuvěřitelné, kolik her v různých zemích 
má podobný základ. 
 
Pravil Václav Jedlička, nyní ministr kultury 
- ministerstvo kultury se nesmí chovat jako nějaký vrchnostenský úřad 
 
- ministerstvo není vůbec spasitelem české kultury  - obce se starají o více než polovinu české kultury 
- znám spoustu chytřejších a schopnějších lidí, než jsem já. Ti přijdou po mně 
 
 

Nejen obrazy 
Tereza Šprachtová je z Prahy. Na Valdické bráně přiznala, že kdysi   ztratila housle, nějaké oblečení a svou knížku, kterou si 
sama vyrobila a u které je počet výtisků 1. „To oblečení mi nevadí, housle jsou po dědečkovi, je to škoda, ale taky se dají 
koupit nové. Ale knížka mi vadí nejvíc.“ Takhle mimoděk formulovala své životní vyznání u příležitosti své jičínské výstavy 
na bráně. 
Tereza je textilní výtvarnicí, zároveň píše verše a ty hned  doplňuje jednoduchou kresbou. Sdělené slovo nabývá účinnosti 
tím, že je doplněno tvarem. Výtvarně poetické sdělení není prvoplánové. Zatímco kresba je jednoduchá, verše  představují 
svébytnou životní filozofii.  
Stojíme na ochozu brány a díváme se směrem ke Studeňanům. Mistr Váchal vytvořil tu jedinečné autorské knihy, jejich 
náklad často nepřesáhl čísla 10. Už nikdy žádnou neudělá. Tereza má svá další a další díla teprve před sebou.  
 

Váchal, Macková, Studeňany. 
Pan Oldřich Haken sbírá vše o Josefu Váchalovi a jeho družce Anně Mackové. A tak se s obcí (Studeňany patří pod Radim) 
rozhodli, že o pouti slavnostně odhalí desku před bývalou traktorkou, a uspořádají výstavu. Stalo se. Pouť 30. 6. se vydařila. 
Oba malíři a dřevorytci ponechali lidem ve vsi mnoho svých grafik. Za drobné protislužby, jako vinše k výročím, či z jiného 
důvodu. Šest rodin přineslo Mackové a Váchalova díla, v obecních místnostech tak vznikla pozoruhodná výstava. 
Jednodenní, bez pojišťoven, strážců, bez příspěvků a iniciativy úřadů a orgánů. Obec sobě. 
Promluvila paní starostka Brixová slavnostně, magistra Víchová o Váchalovi, paní Šindlarová četla z krvavého románu, zněla 
viola Lenky Krausové. Pak si lidi povídali, vzpomínali, prohlíželi obrázky, bylo i pivo a párky. Těch lidí, kteří přišli či přijeli 
bylo více než 100. Správná pouť ve smyslu putování. Lidi za sebou navzájem, ze kulturou, i kaplička na návsi byla otevřená. 
Studeňanští a Radimští dokázali, že to jde. Ani k tomu nikdo nemusí shora dávat pokyn, nebo peníze.  
 

Letní: Není podstatné jakou máš  školu. Rozhodující je tvůj výstřih. 
 
 
 
Mlsáme správně? 
Na konci muzejní chodby je jako cukrárna. Nábytek, jaký v cukrárnách býval, na pultu skleněné dózy na bonbóny. Nad tím 
vším cedule: „Přijme se řádné děvče (mravný chlapec) do učení.“ Cukrařina bývala, a snad ještě je, poctivým řemeslem. 
„Mlsání je staré jako lidstvo samo,“ říká pan doktor Luštinec, který výstavu o sladkém řemesle v jičínském muzeu zahajoval. 
A poutavě mluví o pendrecích, mejdlíčkách, certlích, perníkových bobcích, o sortimentu máslovém i čokoládovém.   
Zákusky bývaly menší než dnes. A už jsme i na cukrářské výstavě na lekci z historie. Nebylo tolik peněz, lidé tuze 
přemýšleli, co si mohou a nemohou dovolit. Však také sladkost na jazyku déle setrvávala, lidé ji dovedli vychutnat náležitě. 
Návštěva cukrárny byla událost.  
Vida, cukrářská výstava v muzeu není jen o technice pečení. Může být i zamyšlením o tom,  jak se žilo a žije dnes, i o tom, 
jak někdy i zdánlivě malá událost může přinést velký zážitek. jen ji umět prožít.  
 

Kousky z deníku 
29 06 2007 
Rozvážím  noviny, okruh železnický. Michail Ščigol doma, zalejvá. V ateliéru cituje V. Komárka: „Tady je plné auto 
umění.“ Pravdivé, zejména dnes. Michail chystá výstavu v Muzeu Andy Varhola v Medzilaborcích. Poveze na 90 obrazů, 
plný náklaďák. Rámuje poslední. V jednom prostoru maluje a truhlaří. Ke kumštu malovacímu přidává práci s hmotou. 
Tématem Komárek a Valdštejn zabývá se několik let a zdá se, že nekončí. Hodiny dokázal by pan malíř vyprávět o tom, jaký 
vévoda byl. Historie, psychika osobnosti, to jsou malířovy zdroje. Povídáme si, proč Komárek v červeném. Až 
k panovnickému purpuru dostane se Michail ve výkladu. Má to vše v ruce. I v hlavě. 
Další téma, Karel Šlenger. Jeho výstavy. Jaký on byl člověk. Podivný, zajímavý život. Odkud to všechno ten Michal ví? A 
ještě si stačil všimnout (já taky), jaké měla paní doktorka, která výstavu zahajovala, průsvitné šaty.  
Cestou na kole domů přemejšlím, jestli to Michail nevyčetl z Šlengerových obrazů. Škoda že je Jičín tak blízko, třeba bych 
na to přišel. 
 
10 07 2007 
Mám fejetnové sny (a nebo jsem už zblbnul dočista). Jel jsem někam  autobusem, cosi jsem zmeškal (zmeškávám ve snu 
často – vlaky, autobusy).   
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16 07 2007 
Bojím se bejt šťastnej. Jednak si to nezasloužím, a snad taky se to už ani k mému věku nehodí. A pak taky, v rámci 
vyváženosti, po chvíli štěstí musí přijít průšvih. A protože ten nechci, snad by ani nemělo být to štěstí. Jenomže … můžu já o 
tom rozhodovat? To prostě přijde – a mně zbývá být toho objektem. 
Nedávno jsem si to uvědomil. Takhle si jedu, po krajině, koukám, a najednou si říkám – co mi chybí? Proč já si takhle mohu 
jezdit, nic mne nebolí, rodina v pořádku, i žena nakonec  snesitelná ….  A jiní? Buď už nejsou, nebo někoho nemají, nebo 
mají pocit, že maj málo peněz, blbého šéfa, musí ráno vstávat do práce, kam se jim nechce, nebo  že by si v práci zasloužili 
být vejš… .  
O čem to štěstí vlastně je? Není to v tom nic nechtít, nic nemít a pak vlastně nemůžeš být zklamaný? 
 
19 07 2007 
Tiskovka na radnici. Dostáváme papír: Memorandum Kasarna Jicin Project. Světoznámá firma Global Resources s. r. o. 
informuje české novináře o projektu v českém Jičíně ve své řeči anglické. I to je vyjádření postoje. Řeč je tu o „Hotel Start … 
the refurbishing … approximately 10 months… „. Pánové z GR prý vyjádřili nespokojenost s českými žurnalisty, řeč je o 
cílené kampani proti firmě, která prý byla na čísi objednávku. Proto kontakt jen písemně? 
Objevuje se vzpomínka na německého pana  doktora Klingera, který chtěl v lodžii postavit Valdštejland. Ten předložil našim 
úřadům Projektinformacion zase v němčině. Tehdejší Okresní úřad dokument bez mrknutí přijal. Jak to dopadlo všichni 
víme. Tenkrát skupina Jičíňáků opravdu vedla cílenou kampaň proti. Vydali k tomu dokonce zvláštní noviny Dobrý den.  
Jak to bude tentokrát? Opakují se dějiny? Nebo věc rozhodne samo chování pánů z GR, kterým se občas nepovede splnit 
slíbené?  
„Není se čeho obávat, město do toho zatím nedalo ani korunu,“ vysvětlil místostarosta Brykner. 
 
 

Městská vyhláška 
o omezení vystavování zboží před prodejnami na Valdštejnově náměstí vyvolala velký ohlas. Hlavním problémem je to, co 
se ještě smí. Poutače prý ano. A když si tam dá někdo třeba míchačku a na ní malý poutač?  
 

Divadlo 
Kamenný host ve věži, které mělo  premiéru při festivalu Mezi patry na Valdické bráně, bylo loutkové, s bohatou muzikou (J. 
Soukup, J. Machula), skvělými kostýmy (R. Mizerová), zajímavou režií (R. Smolík). Hraje celá rodina V. Matějkové a J. 
Wildy + J. Machula.  
 
 
 
 
   
 
.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jak jsme d ělali um ění 
Draga už na podzim řekla: „Vy chcete vystupovat na Šrámkově Sobotce?“ Nechci přímo tvrdit, že to řekla 
nedůvěřivě, ale od té chvíle nám bylo jasné, že tam vystoupit musíme.  
Dohodli jsme se, že pojedeme radši dříve, abychom si všechno připravili a náležitě se nachystali. Když jsme přišli 
na zahradu Šrámkova domu, byly tam docela pěkné holky a měly černá trika. Ale nebyl tam Josef, ani scéna. 
Protože víme, že na Josefa je spolehnutí, šli jsme do hospody. To děláme vždycky, když si dáme sraz dříve, 
abychom si všechno nachystali. Proto vždycky  chodíme a jezdíme brzy. Osvědčilo se nám to.  
My, co jsme zkušení herci, píváváme pivo, Václav dvě. Bylo svijanské. Samozřejmě jsme to nikdo neřekl nahlas, 
ale Josef nám chyběl. Jednak nosí pěkný klobouk a jednak bez scény nelze. Tak jsme šli do Spořitelny. Tam byl 
Josef i scéna. Sešroubovaná. Petr přepnul na elektrickém šroubováku opačný chod, Josef něco bručel, ale 
nebylo mu rozumět. Možná taky jsme ho neposlouchali. Do začátku představení chybělo pět minut. Každý něco 
vzal a šli jsme. Někteří měli už herecký kostým, někteří půl, každý něco nesl, na Josefa nic nezbylo. Pořád něco 
bručel. Asi jsem trochu vypadali jako šašci. To prý má být, herci musí být trochu šašci.  
Na zahradě Šrámkova domu Petr šrouboval scénu. Josef řekl: „Podívej se, je to nakřivo.“ Slyšel jsem to jen já. 
Pro ostatní to vypadalo, jako by si něco bručel. Hráli jsme své nejkrásnější představení. Akorát jsme někteří 
mluvili moc potichu. Bylo to tím, že jsme zvyklí jen na komorní prostředí pražské Violy a jiných světových scén. 
Představení mělo zajisté i jiné herecké nedostatky. Tomu jsme rádi, alespoň máme co zlepšovat. 

literární     PROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINYPROCHOROVINY     příloha  
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Uprostřed své scény přerušil jsem děj a zeptal se Dragy do hlediště, zda recitace měla správný akcent na 
správném místě. Draga nás podržela a řekla že ano. Tím jsem trochu zakryl, že jako jediný stále neumím zpaměti 
text. 
Na závěr byl potlesk. Byl v stoje – my jsme stáli. Ta holka v černém triku každému dala červenou krabičku. Zeptal 
jsem se, jestli k tomu nepatří pusa a pusu jsem dostal. Řekl jsem jí, aby dala taky Josefovi. Josef taky dostal. 
Kdyby nedostal tu pusu, jistě by řekl, že ve Spořitelně by to bylo lepší. 
V červené krabičce bylo krásné kulaté sklo a v něm Sobotka. Takové asi má jen málo lidí v Jičíně. Poprvé 
v životě jsem nedělal umění zadarmo. 
Když jsme po představení pili svijanské pivo, řekli jsme, že hlavní zásluhu na našem představení má Josefova 
scéna. Josef konečně řekl nahlas, že ve Spořitelně by to bylo lepší. Nebylo. Líp to neumíme. 
Renomovaný časopis Splav o vystoupení Literárního spolku při jičínské Knihovně Václava Čtvrtka pod nadpisem 
Hvězdná párty na Šrámkově zahradě napsal: „Osobně se budu těšit na další produkci ... abych si znovu užil to 
nadšení, které z těch lidiček vyzařuje.“ 
 
Vysočinou 
Ve vláčku na lince mezi Havlíčkovým Brodem a Chrudimí se nedá číst. Vysočina za oknem přitáhne si vaše oči a  
zprostředkovaně i mysl. Nejdříve jen tak koukáte, když se obzor otevře, vyjedete z údolí, začnou se vám do ní 
promítat události prožité, slyšené, viděné. 
Dívka naproti má malá prsa. K nim oválný protáhlý obličej, jaký býval na Zrzavého obrazech.  
K tomu se vám vybaví rozhovor, který zazněl včera, když hospoda zavírala a přerušila tok těch krásných písniček, 
které mohou znít jen v tak pozdních hodinách: 
On: „Víš, proč seš nejhezčí holka? Pro ten Tvůj krásně křivej nos.“ 
Ona: „Vidíš, mně se na mně zas tak moc nelíbí.“ 
On: „Bože, kdybych byl mladší, já bych tě balil.“ 
Ona: „Tak mě bal. Máš krásný oči.“ 
On: „Di, di už za tím svým, nebo za sebe neručím.“ 
Oba zmizeli v davu, který byl nedobrovolně vytlačován z hospody.  
Zbyl jen prostor pro Bethovena. Na starobylém náměst,í před starobylou hospodou zněla v 23 hodin a 23 minut 
Óda na radost. Úžasný sbor přerušen: „Ukažte mi váš občanský průkaz.“ 
„Pane strážníku, už nám zbývají jen poslední čtyři tóny, dovolte … .“ 
Nedovolil. 
Vedení města Chotěboř se z policejních zápisů dozví, jakou slavnou událost – pátý ročník Literární Výsočiny – 
hostilo ve svých zdech. 
Situace není kritická, všechno je v pořádku. Dívka naproti ve vlaku se předklání, pohled se otevřel nejen do 
krajiny. Všechno je, jak má být. 
 
 
 
Kačenka 
odjela „ke moři“ a není o čem psát a není tu nikdo, kdo by nám říkal, jak my dospělí ten život vedem blbě.  Jediná 
zpráva, kterou jsme dostali prostřednictvím kyslíku (O2) je, že viděla hvězdici a že jí hoření díl dvoudílných plavek 
stále padá. Zatím.  
 
Kačenka si přinesla z Prachovských skal stříbro. Nu, nebyl to velký kus  stříbra. Jen takový kousek ozdoby. Našla 
ho na cestě mezi skalami a tvrdila mi, že ho ztratila princezna, když ji unášel drak. Dala si tu ozdobu pod polštář a 
každé ráno, než šla do školky, se na ní dlouho dívala. Pak najednou povídá: 
„A kdy půjdeme toho draka zbít a princeznu osvobodit?“ 
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