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Štefanování 
Nejdůležitější na Jivínském Štefanovi nevidím ani tak dvě dřevěné figurky z dílny Lhotáků. Nejsou to ani projevy, těch se 
snažíme co nejvíc vyvarovat. Podstatné je, když třeba pan učitel Schválněnepovímjaksejmenuje pošle nominaci na celou 
stránku i s fotkou a z ní je vidět, jak si toho pána, kterého nominuje, váží. Jak si váží jeho práce. Nebo když z jednoho 
domova důchodců volají, že přijedou, protože oni jsou rarita. Nečekají, až jim děti ze školy přijdou zahrát, ale naopak sami 
oni, babičky a dědečkové, dělají divadlo pro děti. Štefan je i to, jak neradi musíme odmítnout divadlo z malotřídní školy, 
protože program je už tak nabitý a my chceme, aby si lidi mohli popovídat.  Štefan je i rozvážení pozvánek po vsích a 
povídání nad kronikou, kterou se paní učitelka ráda a právem pochlubí. Štefan je  bezpočet emailů a telefonátů „abychme na 
něco nezapomněli“. Štefan je, když se pan malíř Škopek ozývá, že těch pohlednic, které udělal, je daleko víc a pošle nám 
svou kresbu J Š K z roku 1998. Ke Štefanovi patří  dohadování, zda kadeřník, který dělá neobvyklé účesy patří do nominací. 
Bukvici jsme omladili o 100 let – polpletli jsme číslo. Tak je trestuhodné nazývat tým Pavla Nožičky Kulturním domem, 
když už dávno se jmenují Kulturní zařízení města Jičína. Štefan obsahuje i zvací vejbor = tým šesti dam, které se pokoušejí 
rozklíčovat proChorův binec ve štefanském archivu, abychom nezapomněli někoho pozvat.  
Na den udílení Štefana svolala jičínská radnice jednání zastupitelstva. Mnozí nominovaní, úředníci, novináři se nemohou 
udílení zúčastnit. Jivínský Štefan nebyl pozván na neveřejné udílení Ceny města Jičína. I to dokumentuje přístup úřadu.      
Patří ke štefanským kladům, že je sondou do našeho života. Mluví o obyčejných lidech ve městě i na vsi. O tom, jak důležité 
jsou malé školičky. Jak jsou lidi právem hrdí na svůj kraj, svůj domov. A jak pro něj chtějí něco dělat. Vlastenectví v pravé 
podobě bez frází.  
Však i tady setkává se občanské s byrokratickým  a ne vždy jeden druhého respektuje a ctí. Naše záliba ve vlastní důležitosti 
je přítomna. Projevuje se kupříkladu tehdy, když vedle sebe stojí nabídka vystoupení dětí z malé školičky, či důchodců, kteří 
hrají pro děti divadlo a snaha pronést projev. Soudím, že Štefan byl vymyšlen pro to první.  
Součástí Štefana jsou nezapomenutelné pomazánky Hany Bydžovské. Vychutnejme je, budou zase až za rok. 
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Kopidlno 25 02 2008 
Sokolovna nabitá. Výstavní plochy v předsálí plné. Z Libuně přivezli štafle se svým dílem. Libáňské divadlo Martínek 
ukázalo plakát jak hrálo na scéně Naivního divadla v Liberci. Pan řídící Novotný z Nemyčevsi přivezl slabikáře, které si 
dělají ve škole sami. Prochoroviny pověsily  fotky z toho, co se v Jičíně děje. Pan Erben mluví u fotky Masaryka a Bradáče 
na koni o tom, jak Masaryk chtěl, aby celá vláda jezdila na koni, ale polovina ministrů popadala. Mnoho kronik a ukázek 
díla. Jednotlivců i souborů. Ukázky, co vše vydáno. Například:ročenka Lezeckého kroužku Prachov, M. Komárková – sbírka 
poezie Prašní lidé, Miletín – knížka 180 let ochotnického divadla, Střípky z novopacké historie a další a další. 
Přichází Olga a zve mladého zpěváka Kubu Kazdu na podium pro kytku. Za Velišského slavíčka, za jeho příspěvek 
k pořádání benefice Apropo. Eva Bílková dostává kytku za těch 400 pořadů, které ve Hradech udělali. proChor  dostává zlaté 
kolo, fakt celé zlaté. Novopacké sklepy dostávají Štefana za to, že dokazují, jak se spojuje kultura se skleničkou či půllitrem. 
Pan učitel Suchoradský dostává Štefana za dlouhodobé zásluhy a krásně říká, že nic z toho co dělal, nedělal sám. Zdeněk 
Svěrák se stává čestným občanem města Kopidlno.  
Tak to je jenom kousek Štefana. Pak ještě spousta vzájemného povídání a poděkování a pozdravování. A Slávkova diskotéka 
pro pamětníky.  
Dík všem, kteří všechno tohle obstarali.    
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Miroslav Čapek – jičínský výtvarník  
Zadní části sálu dominuje vykotlaná vrba se spletí kořenů a svařených topenářských trubek. V dutině je veliké ucho 
z nějakého materiálu moderního. Potkávání přírodního s umělým. Drsné struktury dřeva s vyhlazeným materiálem 
pryskyřice. Křiklavá symbolika, která netouží po skrytých významech. To není plastika, která by se měla „líbit“. 
Miroslav Čapek, jehož obrazy a objekty hostí galerie v jičínském zámku uměl provokovat. Světskou vrchnost, diváky svých 
obrazů, často neměla to s ním lehké ani jeho rodina. Vyjádřil se, že mezi metodami gestapa a StB nebylo rozdílu. Duch 
umělce hluboce prožíval a vnímal a na vlastní kůži zažíval působení obou. A taky vzápětí, či zprostředkovaně potom, 
výtvarnou mluvou o nich vyprávěl.   
Však výstava v zámku není jen o tom. Na malíře zapůsobilo moře, skály a vlny. V mnoha obměnách zobrazuje totéž. A stále 
jinak – v tvarech i barvách. Hned vedle je vystavena idylka přístavů a bárek v nich. Uklidnění po vysilujícím vlnobití? Pak 
ilustrace Poláčka, či dalších autorů. Pečlivě propracované, v barevném odéru, který odpovídá předpokládanému věku čtenářů. 
Když maloval svůj cirkusový cyklus, nastěhoval se na nějaký čas do maringotky. Jaké prožitky asi vedly malíře, když 
komponoval svůj plastický obraz smrtihlava s přesýpacími hodinami?  
A zase – pavučina napnutá mezi svařencem pokroucených trubek. Pozorovatel najde tu mezi sítí provazů ženský obličej. 
Mistr měl zajisté přesnou představu a zdroj inspirace. Zajisté ne příliš úsměvnou. Leč každý nechť si dosadí ten svůj příběh. 
Mistr Čapek byl občanem jičínským. Tak, jak jeho žena měnila své působiště učitelské, stěhoval se i jeho ateliér. Prošel 
Hřmenínem, V češovské škole vyboural příčku, aby měl odstup při tvorbě monumentálních věcí. Tam vznikl i rozměrný 
objekt – symbol odboje – určený na začátek lipového stromořadí. Starší Jičíňáci si vzpomenou na plechový srp a kladivo, 
které tam místo důstojného objektu nakonec stál. Návštěvníci výstavy dovedou si asi představit komentář, jakým to mistr 
Čapek doprovodil.  
Na vernisáž jičínské výstavy ve čtvrtek 14. 2. v podvečer přinesl univerzální muzikant Michael Pospíšil své historické 
nástroje a provázel návštěvníky výstavou melodiemi a hudbou související s výtvarným námětem. Spojení vjemu vizuálního a 
sluchového se podařilo.   
 

Arogance, nabubřelost, přezíravost. Pohrdání veřejností v případě premiéra tak v těchto dnech 
dosáhla vrcholu.  (Lukáš  Dolanský v LN) 

 
 

Topolánek tak dává najevo, že veřejnost vlastně nepotřebuje. K Vládnutí mu stačí Dalíkové, 
Ochvatové a další   jeho nejbližší  (LD) 

 
 
 

Turisti slaví   
120 let od svého založení. Podíleli se na přípravě výstavy, kterou 21. 2. 08 připravilo muzeum, a tu slavně v podvečer 
otevřeli. Štefan Hudec hrál na harmoniku přiléhavé pochody, zněly oslavné projevy, bylo i víno a cosi k zakousnutí. Sláva 
jak má být – a vyvedená. 
Vyvedená i proto, že paní předsedkyně V. Franců mluvila krátce, věcně a spíš děkovala, Vladimír Úlehla povídal o historii 
turistiky a Klubu českých turistů sice nekrátce, ale tuze zajímavě. Pan profesor má dar vsadit do výčtu faktů, letopočtů a 
událostí nějakou  pikantnost, která dokresluje událost, ale není bulvárem. Dobře se  poslouchá.  
I na výstavě v muzejní chodbě najde se nějaká pozoruhodnost. Kupříkladu dvě staré nádherné Pragovky na fotce z roku 1926 
přímo pod skalami. Znalci bádali a usoudili, že by záběr mohl být přímo z náměstíčka u Drážďan, Ameriky, Orla. Dovede si 
někdo dnes něco takového představit? Inu, mají ti ochranáři dnes velkou moc, ne že ne. Výčet výhod, které mohli čerpat 
členové KČT je velký. Kromě slev na vlaky, omnibusy i lanovky  byly i slevy na ubytování a  dokonce na nákup sportovních 
potřeb. Atd.  
Hlavní těžiště bylo ale v kuloárech. Však se také sešlo pamětníků. A ti si měli co říci. Nejen kdo kde byl a jak se mu líbilo.  
Vzpomínalo se na přátele kteří už nejsou. i na to, jak se založil na průmyslovce pochod za Rumcajsem. Jak horolezci a 
orientační běžci původně patřili pod turisty ... . 
„Správný výlet je takový, kde se sejdou lidi, kteří mají k sobě blízko, mají rádi přírodu, je tam pohoda, náležitě se utahají a 
pak skončí v hospodě., “ řekla paní předsedkyně Věra Franců.  
 

Do politiky vstupují někteří lidé, kteří tam šli jen proto, aby si vydělali, protože jinde si vydělat 
neumí. Strašně věrně slouží svým šéfům politických partají  (Vojtěch Cepl) 

 
 

Řekli o Štefanovi   
Každé to všelidové setkání bylo pro mne vždycky manifestací občanskosti a nezglajšaltovanosti /to občani se chtějí 
potkat jako občané a společné setkání dávají jako dárek pro druhé a pro sebe! nevidím kolem nic srovnatelného/ tolik 
cenné ve společnosti, kterou nový establišment chce zase institucionalizovat - a třeba i přes finanční podpory - jak 
rafinované! - ovlivňovat... ať je všechno, jak má být, jak je to „normální“, tj. pak ve skutečnosti - na jedno kopyto. 
O co jde všem mocným? Košatý strom života je třeba osekat na pahýl. Ten se dá teprv dobře zmenežovat, pak se lidu dává 
jako dárek: Krásně se nasvítí, zreklamuje, podpoří celebritami, udělá se mu PíáR...  
Obrovská škoda, kdyby Štefan, měl být normalizační estrádou, ve které nemá co dělat nominace řidiče autobusu, který vozí 
babičkám léky z jičínské lékárny, kadeřníka, která nedělá účesy, nýbrže modely atd.- Tím spíš dnes, když je onoho 
namočeného do skutečného života k vidění tak málo (J. Gottlieb) 
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Malotřídní školy. Současný trend je o slučování, o efektivitě (té ekonomické) a my jsme ti, kteří tento trend brzdí. A že u nás 
to funguje, je každému jedno. A to neustálé dokazování, že nejsme na okraji systému, ale na špičce - už unavuje. Dík za Vaše 
slova - myslím, že je nepotřebuju jenom já. (E. Kaprálová) 
 
 

Štefan 2007 podle obcí   

obec 2007dlo sou % 
Jičín 37 18 55 31,3
Hořice 12 11 23 13,1
Sobotka 3 9 12 6,8
Kopidlno 3 8 11 6,3
Nová Paka 5 4 9 5,1
Běchary 3 1 4 2,3
Bukvice 2 2 4 2,3
Libáň 1 3 4 2,3
Pecka 0 4 4 2,3
Veliš 2 2 4 2,3
Dětenice 1 2 3 1,7
Libuň 1 2 3 1,7
Malechovice 2 1 3 1,7
Řeheč 3 0 3 1,7
Staré Hrady 2 1 3 1,7
Jeřice 1 1 2 1,1
Lázně Bělohrad 0 2 2 1,1
Miletín 1 1 2 1,1
Mlázovice 1 1 2 1,1
Prachov 2 0 2 1,1
Bystřice 1 0 1 0,6
Dolní Lochov 1 0 1 0,6
Holín 1 0 1 0,6
Kněžnice 1 0 1 0,6
Libonice 1 0 1 0,6
Nemyčeves 0 1 1 0,6
Robousy 1 0 1 0,6
Slatiny 1 0 1 0,6
Slavhostice 1 0 1 0,6
Sobčice 1 0 1 0,6
Střevač 0 1 1 0,6
Studeňany 1 0 1 0,6
Třtěnice 0 1 1 0,6
Úbislavice 0 1 1 0,6
Valdice 1 0 1 0,6
Vitiněves 1 0 1 0,6
Vršce 1 0 1 0,6
Vokšice 1 0 1 0,6
Zámostí - Blata 1 0 1 0,6
Židovice 0 1 1 0,6
Železnice 1 0 1 0,6

součet 98 78 176 100,0
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Kačenka 
- Zabočila do obchodu a zabručela (zašišlala?) něco jako „nartěnky“. Byl to obchod textilní a ona se dožadovala, 
zda mají nartěnky. Nevěděl jsem, o co jde, ale paní prodavačka, protože je žena, poznala: „Aha, tys chtěla rtěnku, 
že? Tak to musíš vedle do drogerie“. Káča vystřelila bez pozdravu a venku se dožadovala, abych ji koupil ... no, 
to na rty. Odmítl jsem s vysvětlením, že ona ve svém věku přece nemusí lákat mužské na kosmetiku. Začala 
ječet, že se mnou nikam nepůjde, dokud ... , znáte to pánové ne? Byť ve starším vydání. A utekla na hřbitov. 
Zaradoval jsem se, hřbitov má jediný úzký vchod, který snadno uhlídám. Mimochodem, není to krásné slovo? 
Nartěnka? Přiléhavé, věcné. Takové, jaké dovede vymyslet jen ještěnepětiletá. 
- Hřbitov je úžasné místo pro horolezecké dítě. Jen se obávám, zda si někdo nemůže dětskou exhibici špatně 
vysvětlovat. Pro jistotu jsem se ke Káče moc nehlásil a  radoval se, že lidí bylo při stmívání poskrovnu. Kačenčin 
rozhovor  s jednou důstojnou dámou jsem naštěstí neslyšel. Stačilo mi z dálky pozorovat gestikulaci. Při tom jsem 
si přemejšlel, jaký dojem udělala, či by udělala na ty dole, kdyby to vnímali. Třeba by se ani nezlobili. A Káča? 
Proč by si ona měla myslet, že by to mělo někomu vadit? Lidi si prostě jen zavedli nějaké zvyklosti a zásady. Tak 
jsem ji ještě chvilku nechal v jejím světě. Je to výchovné, není to výchovné? 
- Káča vylezla na lanovou pyramidu, kterou město Jičín poměrně vysokým nákladem dětem postavilo. Byl to 
dobrý nápad, protože  rozhled  shora je úžasný, nám starým a těžkým nedovolený. O mnoho přicházíme, protože 
Káča shora hlásila, že vidí moře. Z jičínského Nového města moře. Něco ještě nepříliš jasně vysvětlovala, že do 
něj padají mraky. Ale to už jsem ji moc neposlouchal, protože  tiše záviděl.  
- Při rozhodování mezi výletem a bazénem Káča vybrala bazén. Správně pochopila, že druhý výlet v dešti není 
pro prázdniny  to nejlepší. Káča je vodomilka, rychle přebíhá mezi atrakcemi. Ve vířivce vydrží jen 15 vteřin. Tam 
se musí sedět, to neuznává. V divoké řece jsme se topili oba. Ale vytáhli jen Káču. Třeba mají pokyn starce 
netahat. S důchodovou reformou už se konečně musí něco dělat. A tak mne tam nechali omílat, dokud 
s úsporných energetických důvodů řeku nevypnuli. Nebo jsou v tom důvody politické? bazén patří pod jičínskou 
radnici. Vzhledem k tomu že jsem přežil, chtěla Káča na tobogan. Na rozdíl od mne se nebála. Jeli jsme tak 
pomalu, že do nás ostatní postupně neráželi a udělali jsme frontu. „Musíte si udělat tanga, zastrčit si plavky mezi 
půlky,“ poradila nám dívka ve frontě. Káčina tanga vypadala jinak, než tanga moje, ale jeli jsme. Tak pánové, 
nezapomenout. Tanga jsou základ. 
- Káča ukazuje obrázky, které nakreslila ve školce. Pěkný vodník, ale pozadí – voda – červená. Ptám se jak tomu 
mám  rozumět. „To mi byly tři roky, to jsem ještě nemyslela.“ A dodává o modré vodě, kterou by nakreslila teď. 
Ale mi se červená voda líbí. S věkem dostáváme se  do normálu, naznačuje nám Káča. Děláme, co se hodí, 
sluší, co se od nás očekává. Bohužel. je to přece nádherné, žít si v červené vodě, ne?      
- Káča nás  školí ve správné výživě. Zdravé je hlavně to, co je dobré. Přesněji , co Káča ráda. Nejzdravější jsou 
žvýkavé bonbony žužu, pak čokoláda, kyselé okurky, možno i najednou. Vyjímečně těstoviny a některé polévky, 
ty písmenkové. Zdravá jsou ta písmenka, která Káča umí přečíst (a na počítači i napsat – psaním propiskou se 
nezabývá). V polévce nejdříve písmenka přečte – a pak sní. Takže sní celou rodinu. Takže rodina je zdravá. 
- Kačenčina čeština zase úžasná: „Zaslaný sponky, fult nedržejí a nedržejí.“ Ona se to R nenaučí a nenaučí. 
 
Kousky z deníku  
22 01 2008 
Uložil jsem si 15 medailonků denně, jinak Štefana nestihnu. Rozvážím pozvánky. Včera jsem byl ve Křelině u S. 
Holana. Píše historii Křeliny od pravěku. Jezdí po archivech. To je skvělá práce. 25 baráků má Křelina. Oni mají 
jeden z nich, takovej krásnej baráček roubenej. Nemaj  auto. Ani se mi odtud nechtělo. 
05 02 2008 
Pana Svobodu znám z Popovic. Tehdy věnoval, tuším, 20 000 na opravu sochy Svatého Josefa.  Hledal jsem ho, 
našel, jak  seká okolo koupaliště křoví. Bylo tenkrát před nějakou popovickou oslavou. Teď je vždycky uprostřed 
kroužku dam v Domově důchodců. Jezdí na vozíku, ale  s ním dojede všude. Když jsem přinesl noviny, ukázal mi, 
jaký postavil vedle velkého baráku, ve kterém bydlí, malý baráček folijovník. Začátkem února provokuje jaro.  
Hlavně  ale práci.  Představuju si, jak přijede vozíkem, ten potřebný krok k podání latě musí ustát. Jak stlouká 
hřeben, aby voda správně stékala. Ale hlavně vidím, jakou má radost, že vykonal. Že může být užitečný. Jak 
s tou potvorou stářím, bojuje a vítězí.  
Přál bych mu, aby jeho saláty byly nejdřív v Jičíně a  aby byly největší a nejšťavnatější 
06 02 2008 
Když čtu noviny, dělám si poznámky o tom, co mne napadne, co bych měl udělat na široký bílý okraj nahoře. Pak 
to ustřihnu, po snídani vyřizuju a odškrtávám jednotlivé položky. Když leží proužek na stole, vybavuje se mi můj 
dědeček. Takhle stříhal papírky z Rudého práva a vedl  rodinu k tomu, aby je používala. Z novin vystříhoval 
romány na pokrčování, skládal a pak zakládal do tvrdých desek ze školních sešitů. Tehdy měly školní sešity tvrdé 
desky, vlastně nevím proč. A tak Dcerušky paní generálové měly nadpis Početník 4. třída. Žluté nebezpečí bylo 
v jazyku českém. Děda si vždycky po přečtení knížky poznamenal datum. Aby věděl kdy obsah zapomene a 
může číst znovu. Na některých knížkách byly i čtyři datumy.    
07 02 2008 
Stmívá se, trochu fouká. Rozvážím štefanské pozvánky. Kvůli panu senátorovi musím šlapat na Čeřovku.  Vím, 
že zbytečně, stejně nepřijde. Nepřišel nikdy, ani když byl starostou. Ani se neomluvil. Jedu tam proto, že mi řekli, 
že bychom ho měli pozvat.  
08 02 2008 
Zase rozvážím. K paní Wágenknechtové do Třtěnice chci osobně. I když je to proti větru. Stojíme u vrátek. 
Povídáme si. Před týdnem umřel paní učitelce manžel. Vzpomene, ale hned přejde k věci. Přináší kroniku. 
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Krásné kantorské písmo zvláštním černým speciálním kronikářským inkoustem. Ročně napíše asi 50 stránek. 
Připojuje i fotky. Ale ty hlavní má vedle v albumech.  Mluví o své vsi. Stačí vyprávět i místní pověsti. Čtyřicet let 
vede Sedmikrásky – taneční dětský kroužek. Třikrát do roka tančí v domově důchodců. Připravuje dětem kroje... . 
Mám výčitky, že pospíchám. Kvůli takovým lidem má Štefan význam. 
10 02 2008 
Vzpomínky a jaro. Jaro se pozná podle toho, že když si na zahradě sednu na židli, najednou jsem níž a níž. Židle 
se propadá, zem je vlhká, měkká. 
Ale tam, kde spodek nestačil rozmrznout, tam voda nevsakuje. Na loukách jsou nové dočasné mělké rybníky. Tak 
bývalo i na Zlívské louce u Libáně. Nevím, jestli ještě bývá. Přespolní kluci ze Zlivi nám, Libaňákům tvrdili, že 
jezdí do školy na bruslích. Přes louku se prý krásně jede. Moc jsem jim záviděl. Ale třeba se jen tak vytahovali. 
Měl bych se jich na to zeptat. Až se sejdeme. To bude 54 roků po ukončení školy. Pokud budou na živu. Pokud 
budu na živu. Jen mi vrtá hlavou, proč se právě tímhle teďka  zabejvám. 
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