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Novátorství na jičínské radnici 
Skvělé zlepšení demokratických principů navrhl a v praxi vyzkoušel pan místostarosta Koníř v souvislosti s odvoláním 
ředitele 2. ZŠ. Stačí si před schůzí obejít funkcionáře, zeptat se jich na názor a ten pak považovat za závěr. Anebo si ten závěr  
rovnou udělat, nikoho se neptat. Schůze se pak ani nemusí svolávat. Ušetřený čas pak možno využít ke hledání firmy Global 
resourcis, aby se konečně mohla uzavřít záležitost s kasárnami a hotelem Start.  
Zdá se, že pan místostarosta podle svého článku, uveřejněném v Nových novinách, nevidí na této metodě politické práce nic 
mimořádného. Pokud si ho strana a voliči i v příštím období vyberou  k zastupování občanů, jistě ji dále vylepší. 
V Jičínském zpravodaji děkuje značka AR občanům , kteří se zúčastnili ankety o informovanosti a komunikaci s veřejností. 
Píše, že „přišlo pár desítek odpovědí a zhruba 70 % vyjadřuje spokojenost“. Inu, není nad přesnost a pečlivost. Je tedy 
zbytečné podotýkat, že pár desítek je 20 a z toho 70% je 14. To je jistě dostatečně vysoké číslo, aby mohla napsat: „Jsme 
rádi, že jste s naší prací veskrze spokojeni.“  Ano. Veskrze. 
O spokojenosti svědčí i sám Zpravodaj. Čteme tu slova jako: „zlepšujeme kvalitu, úspěch (vícekrát), město se stará, aby Jičín 
byl IN ...). Podepsáni jsou většinou šéfové, tvůrci akcí, funkcionáři. Škoda, že  neprošel návrh na to, aby ve Zpravodaji bylo 
místo, kde by mohla zaznít i jiná slova. Aby se mohli před volbami představit i ti kandidáti, kteří si nevydávají čtvrtletník. 
Ale to bychme veskrze asi nebyli IN.   
Na ceduli u úprav komunikací v Sokolovské ulici je dole nakreslena Valdická brána  a vedle písmena MP. Z průzkumu, které 
si náš list udělal u několika desítek občanů vyplynulo, že lidé vykládají si význam rozličně. Zaznělo tu i vysvětlení Město 
Pušovo. To by bylo krásné. Jsme první. Jsme dřív, než někdo vymyslí třeba Klausov. 
Soudím, že je čas, aby v Jičíně byla vyhlášena Cena pro největšího Papaláše. O několika kandidátech bych věděl. Ale udílení 
bylo by veřejné, ne jen pro zvané elitáře, jako je tomu v případě Ceny města Jičína. A laureáti by se hned napsali vedle 
Valdické brány.  
 

Své názory o politice nebo o fyzice vyjadřuji takto volně. Čtenáři si při čtení vždycky potvrdí, že jsou chytřejší 
 než já. (Ludvík Vaculík) 

 

 

Dandové orobinec 
Paříž - senát v Praze – Bukvice. Tak vede šňůra výstav Ivety Dandové. V měsíci červenci vystavovala v Galerii Na Špejchaře 
své výrobky z orobince tato bakovská umělkyně.  
V Bakově je kolem Jizery mnoho orobince, který někdo označuje nepřesně jako rákos. Menší prosperující výrobna šířila jeho 
prostřednictvím slávu města  do celého světa. „Ve Škodovce líp platí,“ vysvětluje paní Dandová zánik provozovny. Ale 
tradice nezaniká, díky její rodině. Materiál pomáhá připravovat otec, půvabné holubičky už dělá dcera.  
Na špejchaře jsou nejen předměty k užitku, jako klobouky, rozličné mísy a nádoby. Postavy andělů a světců mohou být 
ploché na stěnu, ale se z orobince dá udělat i socha. To paní Dandová umí a na výstavě to dokazuje. Orobinec – umění? 
„Základem je řemeslo. Teprve pak do toho vstupuje kumšt,“ vysvětluje. 
Galerie na Špejchaře, kterou zřídil a nezjištně provozuje malíř J. Q. Valter, stanovila své poslání v tom, že se bude věnovat 
regionálnímu umění a umělcům. Své předsevzetí plní. 
 

Malíř Vavřina Jiří 
Obrazy Jiřího Vavřiny tak, jak je vystavil v lodžii, při prvním spatření vyvolávají dojmy rozmanité, nestyďme se říct, že u 
mnohých rozpačité. Patřejí však k těm, které se vrací. Až tak, že mnohým nedají spát. Čověk si opakuje historické postavy, 
bezejmenné rytíře, či krásky. Vždy pečlivě vyvedené, bohatě nazdobené. Dívají se na nás, často z rozměrných pláten, 
pojímaných buď jako portréty, někdy ale i z kompozic složitějších, dokonce i ze šachové hry.  
Mistr Vavřina přiznává, že miluje historii, zajisté ji i zná. A svým způsobem jí vyslovuje hold. Skrze postavy, ale třeba i 
zátiší. Na jeho obrazech nejsou jen samotné portréty. Je tu i něco navíc. Hledej si, diváče, skrytý i zjevný význam toho. Pan 
malíř tu vrací se do minula. Od antiky, až po dějiny nové.  
Má na kontě celkem na pětadevadesát výstav. Má mnoho ctitelů a přátel, kteří se na vernisážích scházejí. A on to setkání 
pojímá jako společenskou událost, kde se mnohé probere. Bohužel hlavní řečník, režisér Zdeněk Troška,  nepřijel. Zastoupil 
ho Jiří Krytinář. Škoda. Slovo pana Krytináře nebylo příliš zahájením výtvarné výstavy. On těžil ze své popularity a zbytečně 
svou osobu připomínal. A tak za Jiřího Vavřinu mluvily jeho obrazy. A mluvily zajímavě.  
 

Svěcení kříže 
Poutníci se sešli u Ossária. Cestou nahoru na Brada pak Michal předzpěvoval, ostatní opakovali. Jako za starých časů. Na 
vojně se vždycky do kopce velí „Dozpívat!“. Ale Michalovi nikdo nevelí. Někteří zpívali jsme funíce. Když byly u pěšiny 
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třešně, ozývalo se „aleluja“ zpod třešně. Jmenuje se to polní pych. Polní pych s aleluja.  To je asi menší hřích. U kapličky sv. 
Izidora vyprávěl Michal jeho příběh. Byl zpívaný, měl 36 slok. Ale zajímavý. Michal má výdrž a ostatní se tím pádem stačili 
vydýchat.  
Na Bradech u hospody přidali se poutníci – autisti. Kříž posvětil pan kaplan J. Roušar. Bylo to jedno z jeho posledních 
vystoupení v Jičíně. Odchází, dostal svou farnost. Shora se nikomu nechtělo, protože takový výhled je málokde. Taky si tam 
někteří zavzpomínali. Já na Hasana Bosáka. Ani nevím, kolik roků tam běhal.  
Literácy pak dávali dole v kostele sv. Bartoloměje koncert.  V tu neděli sešla se muzika, krajina, trochu deště, historie. 
Někomu možná kvasily  v žaludku ty třešně, pokud se zastavil ještě v hospodě.   
  

V Libuni na faře o vlastenectví 
(Fotografie lidové architektury pod Prachovskými skalami) 
Na libuňské faře setrvává památka patera Antonína Marka – českého literáta a národního buditele. Krajinářské obrazy 
připomínají tu malíře Antonína Kavána. Ještě však zůstává prostor pro příležitostné výstavy a obec náležitě toho využívá. 
Pozvala fotografa Petra Luniaczka a ten, ač Jihočech, instaloval tu své fotografie lidové architektury z okolí Prachovských 
skal.  
„Nemám auto, nemám mobil, chodím pěšky,“ oznámil pan fotograf. Tím spíše  má možnost krajinu a domy v ní si prohlížet, 
s lidmi hovořit, nové pohledy objevovat. A výstava  to dokazuje. V setkání s osobnostmi minulosti na faře obstál. 
Libuň pojala vernisáž 1. 7. nejen jako společenskou událost, setkání, příležitost k popovídání. Téma výstavy - domy v české 
krajině, ale i program vernisáže, připomněl pojem dnes poněkud opomíjený: vlastenectví. Neformálními slovy vyjádřil jej Dr. 
J. Luštinec, který výstavu zahajoval, když mluvil o tom, jak naši předkové s úctou chodívali i větší vzdálenosti pěšky. Měli 
čas  se rozhlédnout po kraji, u kapličky se pomodlit. Měli čas přírodu vnímat a si ji považovat. Myšlenku podpořilo i hudební 
vystoupení žáků místní malotřídní školy a zpěv Z. Mrkáčka a L. Marhanové. Kromě lidových písní zněla i melodie Čechy 
krásné, Čechy mé.  
Luniaczkova výstava není jen o roubených chaloupkách, které postupně mizí, či je narušena jejich architektonická hodnota. 
Je i o lidech, kteří je postavili a krajině, ve které žijeme. 
 
Zoščenko na bráně 
„Počet prodaných vstupenek je nižší, než počet diváků.“ Touto větou zahájil pan režisér Jiří Wilda premiéru jednoaktovek M. 
Zoščenka v pátek 4. července na Valdické bráně. Závěsné divadlo mělo tu svou už jedenáctou premiéru. S vyjímkou jednoho 
roku přichází soubor každý rok s novou inscenací. Vždy trochu jinak, objevně, s poctivou (a naplněnou) snahou o 
profesionalitu. Divadlo prošlo několika scénami, aby logicky zakotvilo na Valdické bráně. Právě tak, jako je brána rodinným 
podnikem, je jím i divadlo. Pravda, přibírají si některé herce, ale ti už vlastně taky patří do rodiny, protože když matka 
Vlaďka uvaří boršč, nebo upeče meruňkovou placku, získá si každého. 
Dramaturgická řada představení usvědčuje soubor, že se nespokojí s jakýmkoli humorem, ani s lacinými efekty, že je mu 
vzdálena někdy běžná ochotnická šmíra. 
Na začátku prázdnin sehráli tedy dvě aktovky: Zločin a trest a Fotografie. U druhé si vedle Zoščenka připišme dalšího autora 
– J. Wildu, který Zoščenkouvu povídku zdramatizoval. Jen ten kdo zažil, dovede si představit,  kolik úsilí stojí laťka 
z dřívějška do určité výšky nasazená. Tady místy poněkud rozvláčný text je obohacen skvělými režijními nápady. Za zmínku 
stojí třeba to, jak je dialog přerušen řadou všech zbývajících herců kamsi spěchajících a pak radujících se z nákupu nějaké 
maličkosti. Tady si oni, ale i diváci užívají pohybu, mimiky, prostě divadelna. Divadelna, které staví na maličkostech. Eliška 
Poláková si užívá, když může vodu kapající z nakoupených ryb směrovat do bot spoluhráče. R. Konířovi sluší umělecký 
baret, ale zejména si nádherně vyhrává při sestavování jakési lampičky. A další a další. Humor patří k souboru od jeho 
založení. Není to humor prvoplánový, ani laciný, ani urážlivý.  Závěsné divadlo nemá výrazných individualit. Nemá ale ani 
výrazných slabin. Není a nebylo divadlem, kde všichni hrají na jednu hvězdu.  
Stísněné prostory Valdické brány způsobují, že  herci i diváci mají k sobě blízko. Ona blízkost ale i zavazuje – nic neunikne, 
nic se nepromíjí. Nemusí. Divadlo, ale i boršč, který se o přestávkách podával, byly výborné.   
 

 
Na fotografii je Vlaďka Matějková a Josef Horáček ve hře M. M. Zoščenka Zločin a trest. 
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Říkala mně jedna slečna novinářka, že ostatní radní říkají, že jsou vystaveni politickému tlaku. (Helena 
Fibingerová) 

 
 
Pouť za Váchalem (a Mackovou) 
Dřevěný kříž na Váchalově hrobě v Radimi zmizel, už je tomu dva roky. Martin Lhoták a Robert Smolík udělali nový. 
Stejný, s krásným Váchalovým podpisem. O studeňanské pouti sešla se parta Závěsného divadla u brány.  Na káru naložili 
kříž, nutné občerstvení na náročnou cestu. Bylo v base. Možná vezli i nedojedený boršč ze včíra, ale ta zpráva není zaručená. 
Jeli stejnou cestou, jakou mistr Váchal chodíval z Jičína s nákupem a od pana sklenáře. Ale někdo tvrdí, že tam taky  chodil 
kvůli paní sklenářové. Ono se toho natárá. 
Výprava dorazila do Studeňan akorát. Program přátelského setkání byl pestrý. Četlo se z kroniky, četly se dopisy A. 
Mackové a J. Váchala. Taky tam byly břišní tanečnice. Od nejmenší – žákyně, až po vyspělé. Jedna vyspělá se jednomu 
fousatému pánovi tuze líbila. Koláčky byly výborné. Bramborákům něco chybělo. Po čtvrté hodině se výprava seřadila , 
někteří se přidali, a šlo se do Studeňan na hrob. Ale nebyl to průvod jako na prvního máje, někteří se courali a neměli 
mávátka. Někteří vůbec nešli.  
V Studeňanech se sešlo u Váchalova hrobu lidí 57. Vedle kříže se zahrabalo do hrobu CD o Váchalovi, popel z jeho křtu a 
doutník. Potom Jirka a Jaromír kříž upevnili. Vlaďka četla z Krvavého románu. Potichu zazněly na foukací harmoniku 
písničky. Z Chodska a z Jičínska. Nikdo nepronesl žádný proslov. Ale v určitou chvíli všichni zmlkli. To bylo pěkné. Pak šli 
všichni k hrobu Anny Mackové na druhém konci hřbitova. Asi to bylo někdy v šedesátých letech, kdy poslala družka 
Macková druhovi Váchalovi z výletu pohled. Bylo tam napsané. „Váchale, nechoďte do Jičína, jste starej a blbej, mohlo by 
Vás přejet auto.“ Stejně šel.  
 

Politici jsou karikaturou gentlemanství, ale na tribunu vedle mistryně světa, to by se cpali. (Martin Zvěřina) 
 

Brána na Bráně 
Když nemá fotka nápad, ať si ji autor ukazuje doma, to stačí. Pana Pravoslava Prokeše napadlo, že bude chvíli fotit 
Valdickou bránu a jen a jen jí. Zajímavý nápad v objevování úhlů pohledů, způsobů osvětlení, detailů rozličných. Přidal 
nápad další. Do fotky vložil ještě jednu či víc malých foteček a na nich je děj. Třeba co se děje uvnitř brány. Nebo – fotí děj 
ve městě, a brána je tam jeho součástí. Třeba jen v druhém plánu, ale hraje. Tím vším vede diváka ku přemejšlení, protože 
děje tu ukryté musí si sám objevit. Právě tak, jako místo, odkud foceno.    
Na vernisáž 5. července pozval pan fotograf na Valdickou bránu sto lidí. Přišlo bohužel jen osmadevadesát a tak bylo třeba 
nachystané jídlo a pití zkonzumovat, kdo by se  s tím zase 152 schodů dolů dřel. A tak lidé seděli, povídali, prostě vernisáž 
jaká má být. Tak to chodí i na nejvyšších místech (v Jičíně). Taky se na té vernisáži mluvilo o tom, že srpen má na bráně 
zajednaný Robert  Smolík. 
 
 
 

 
 
 
 
  
   
 

literární     PROCHOROVINY  příloha  

 
 
Kousky z deníku 
 
27 06 09 Utopení 
Dáma vystoupila z auta – a nedalo se to přehlídnout. Jan Werich použil  slova: „Ta když šla, tak něco šlo. Ta si to 
nesla, co k ní patřilo“. Ne, nemyslím kvantitu, ale kvalitu. Mikelanžélo ve spojení s dobrou švadlenou. Nebo 
módistkou? Dříve se výrobkám podprsenek říkalo módisky.  
Bylo mi s dámou služebně hovořit a byl to úkol nelehký, nemám na to vhodnou metaforu. Prostě oči stále  do toho 
výstřihu zajížděly. Nemohl jsem se odvrátit, když mluvíme, bylo by to neslušné. Nedalo se přímo jen do očí dívat.  
Život přináší nám rozličná pokušení. A ony to, pánové, umí využívat. Zneužívat. Zneužívat? 
A tak opět ke klasikovi: „Léto budiž velebeno“. 
30 06 09 Vždycky pozdě 
Chystám vejlet v rámci Kamarádi v Lodžii. Projíždím. Dostávám se do Dílců. Začíná lejt, sedám pod střechou 
hasičárny, kam neprší. Nahlížím na náves. Lípy, trávník. Žádný rušivý podnět. Do Dílců žádná veřejná doprava 
nejezdí. Není tu obchod. Jen domy, lidi a rostliny. Zas je to tady: pohoda. Jak málo člověk potřebuje.  
Když stoupám na státní, ještě prší. Na zápraží sedí dívka. Řekne: „Nechcete se schovat?“ Chci, ale netroufám si. 
Ale to mne napadlo až nahoře na kopci. 
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01 07 09 Bez 
Na hrázi rybníka leží oblečení. Nikde nikdo. Ideální scénář pro utopence. Ujedu kousek, vracím se. Utopenka. Ale 
ne utopená. Sedí ve vodě, kouká ji hlava s dlouhými vlasy. Je zřejmé, i když voda je trochu kalná, že kousek 
plavek není. Možná celé, ale horní kousek určitě. Dost témat ke rozmejšlení. 
Do toho dívka řekne: „Nemám podprsenku, vadí mi při plavání.“ I takovéhle dění děje se okolo Jičína. 
Jak se zachová chlap? Počká, až ji začne být zima a bude muset vystoupit? Řekne gentlemanský bonmot, třeba 
o poklesu preferencí ČSSD a genlemansky odjede?  
Nejsem gentleman.    
02 07 2009 Pivní pěna 
V robouské hospodě mají několik rozličných piv. Čtu si je bezradně. Vy si vždycky dáváte Kozla, řekne šenkýřka. 
Líbí se mi profesionalita. Líbí se mi šenkýřka. 
Sedím na schodu před hospodou, místa dost. Nahoře zrušili vlaštovky a tak schod celý čistý. Ze schodu býval 
vidět Kumburk. Nebo ne, kousek vedle. Nevidím, stromy poporostly, výhled zakrývají. Právě tak jako z Milohlídky 
na Čeřovce není milá vyhlídka. Není vidět nic. Stromy poporostly. Na radnici slyšel jsem, a znělo to smrtelně 
vážně, že by se měla nastavit Milohlídka. Stromy ochranáři přikrátit nedovolí. Směju se, až pěna lítá okolo. 
04 07 09 Kamarádi v lodžii 
Buď Váchal, nebo umělecká tvorba handicapovaných v  Lodžii. Je toho moc. O lodžii pověděl Petr, kastelán: 
„Mezi nejúspěšnější patřila kapela z jedličkova ústavu TAP TAP, pantomima neslyšících, jičínské divadlo Kula ... . 
Účast potěšila. Jičíňáci přišli.  
11 07 09 Boty 
Byl jsem v trhu pro meruňky. A pak jsem si koupil krásné  značkové pantofle. V obrovské hromadě bylo třeba najít 
své číslo a pak k tomu druhou alespoň trochu stejnou. Pak ještě najít Vietnamce, kterému zaplatit. A to vše za 
sto. Jiřka řekla: „Na podzim nemusíš do sklepa  boty ukládat. Stejně víc nevydržejí.“ 
11 07 09 Obrazy – příběhy 
Paní malířka Hnyková, která vystavuje ve Vokšicích, vypráví příběhy svých obrazů. Zaujal jeden. Křížek, 
obyčejný, okolo jakého často nevšímavě chodíme. Okolo pár keřů, sníh, cáry mlhy. Pán, kterému obraz prodala, 
často  před ním sedával. Pak umřel. Vdova přivezla obraz malířce zpátky. Nemohla ho mít doma. Dostala jiný, 
křížek zůstal v ateliéru. Obrazy trvají, lidé odcházejí.  
 

 
 
Luba Skořepová na výstavě Evy Hnykové 
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Kačenka  
Jeli jsme s Kačou na  lusky. Z přilby ji vzadu hezky vlál cop a kecala a kecala a kecala. I na kole ženská. Povídám 
– trhej a jez rychle, ať na nás nepřijdou jézéďáci. Zeptala se, kdo jsou to jézéďáci. Neuměl jsem to týhle školkový 
holce vysvětlit, tak jsem řekl, že vlastně ty lusky krademe. Divila se, podle její logiky musí být taková věc, jako 
lusky, volně přístupná. Pak jsme zastavili na kaštany. Takové ty pichlavé zelené koule. Najednou je nechtěla, že 
by nás chytli jézéďáci.  Nemohla pochopit, proč je při trhání mezi lusky a kaštany rozdíl. Kaštany jsou přece větší. 
Ale logiku to má, že? 
Trhali jsme višně. Nějak jsme se nemohli na štaflích srovnat. A taky chtěla můj košík. Povídá: „Mluvila jsem 
s jedním potkanem a ten řekl, že si tě vezme.“ Ptal jsem se, jakou řečí, ale to už nevysvětlila. Tak jsem jí košík 
nedal. Až doma jsem si všimnul, že mám na bílé ponožce rozmáčknutou višni. Višní barva se těžko pere. Asi 
jsem jí měl ten košík dát.  
 
 

 
Tyto noviny vycházejí bez finanční spoluúčasti města Jičína. Žádost o grant byla Radou města  

zamítnuta. 
__________________________________________________________________________ 
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