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Jičín – kultura – cestovní ruch 
2010  
Radnice sezvala 25. 3. zainteresované, aby 
je seznámila s průběhem letošní turistické 
sezóny. Novináři přišli dva a tak se hlavně 
správci jednotlivých objektů informovali 
navzájem. Z velkého množství skvělých 
námětů neuspořádaně vyjímáme:  
Na Valdštejnské slavnosti 28. – 30. května 
bude otevřena zámecká zahrada. Pilařova 
galerie v zámku bude koncipovaná jako 
interaktivní. S jejím otevřením se počítá na 
začátek školního roku. 
OS Baševi ani po dokončení a letním 
zpřístupnění synagogy nepolevuje. Počítá 
se s řadou programů v rámci Evropského 
dne židovské kultury mezi nimi s druhým 
Jičínským šouletem a komentovanou 
prohlídkou židovského hřbitova. Během tří 
let měla by se upravit a zpřístupnit 
Židovská škola. 
Jičínská beseda bude mít nejen přednášky, 
ale připravuje archeologický průzkum 
jezírka na Čeřovce, zda tam není utopený 
Neptun. 
V Lodžii se počítá s rozšířením výstavních 
prostorů o fotografickou výstavu, která 
bude evokovat už delší dobu známý záměr 
astrologicko astronomické expozice. Ve 
větší míře budou tu hrát divadla a loni 
úspěšné letní kino.  
KZMJ napočítalo v rámci Jičínského léta 
celkem na sto akcí. Nejbližší bude Jičínská 
májová sobota, Ve které budou mít velké 

slovo hasiči a jejich technika. 
Pokračování bude na Veselce. 
Dvacátý ročník JMP bude letos 7.  – 12. 
září. Počítá se s jeho rozšířením na Nové 
Město i s větším zařazením sportovního 
konání. 
KVČ chce v létě otevřít venkovní 
Zahradu poznání a jeho Literární spolek 
slaví 20. výročí. Uspořádá jičínské 
poetické jaro – setkání autorů ze tří 
zemí. Recitovat a číst se bude na 
rozličných místech v Prachovských 
skalách.   
 

Hospodská byla jako ideální 
manžel 
Václav Franc a Zorka Šimůnková křtí 
v knihovně svou společnou knihu. Titul 
složili z názvů svých povídek. Každý 
půl. Jako povídek v knize. Pozvali 
Řehečské kvarteto. To překvapilo 
rozšířením o Danu (kytara) a muže 
Hynka (housle). Kromě žánru 
odrhovaček v staropražském stylu tu je 
najednou i muzika dle Čechomoru. Zní 
dobře. I to, že kvarteto má už velkou část 
písniček z vlastní dílny. Zajímavé, jak 
skrze literaturu dělá se muzika.  
Oba autoři vyprávějí o svém konání 
organizátorském i o literárním setkávání. 
Zorka večery přiměřených depresí 
v kavárně Obratník v Praze, o Literární 
Vysočině v Chotěboři. O Lysé. Václav o 
svých novinách Kobra, o literární soutěži 
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Řehečská slepice, o dalších soutěžích, 
které obesílá a umísťuje se.  
Obešlo se bez polejvání a bez 
„podpatronací“, či kmotrů.  Příjemný 
večírek. 

 
Saturnálie s A. Ježkovou 
Dámy z knihovny byly jako řecké bohyně, 
gymnazisti hráli řecké báje a z Albatrosu 
přijeli živí spisovatelé. Pan Mőller je sice 
programový ředitel, ale moc nemluvil, 
občas cosi malinko zabručel, neboť paní 
spisovatelka Alena Ježková všechno 
odmluvila sama, akorát občas vyzvala 
pana ředitele k tomu zabručení.  
Paní spisovatelka se zabývá bájemi a 
pověstmi. České, moravské, pražské, řecké 
i jiné. Vysvětlila studentům, že kupříkladu 
Jiráskův jazyk je pomalý a Staré pověsti 
české se musí převyprávět. Podobně 
s Eduardem Petiškou a dalšími. Že jsou 
knihy jako šaty a občas se musí 
obměňovat. Nebo modernizovat. Studenti 
to pochopili, nebo jim to bylo jedno. Nám, 
starcům některým, to trochu vrtá hlavou. 
Taky by se to všechno mohlo převést do 
komiksů. Nebo do klipů. Krátkejch. U 
toho rámusivá muzika a trochu kroucení a 
jiného pitvoření.  Záměrně přeháním, bych 
vyvolal zamyšlení.  
Zajímavá ženská, ta paní autorka. I jako 
ženská. Přiznala, že v dětství přečetla i 
osm knížek denně. Teď je na tom tak, že 
má víc nápadů, než stačí zpracovat. A tak 
se stává, že třeba píše dvě knížky 
najednou. Vystudovala dvě vysoké školy, 
kromě spisovatelky je taky novinářkou a 
připravuje historické expedice. V knižním 
oboru získala řadu ocenění (např. Zlatou 
stuhu, či Nejkrásnější knihu roku.) 

 
Standa Penc nejen o kozách 
Milkovický hospodář čas od času posílá 
známým email. V tom posledním zve na 
pražskou kozí výstavu (Praha 1, Haštalská 

ul., galerie VICE) , zve i na návštěvu 
k němu na statek. S možností vyzkoušet 
si, jak se suší seno a vůbec dělají 
všelijaké práce okolo koz a oslů. 
V dalším vzpomíná na Ladislava Lise, 
disidenta a významného poslance po 
roce 1989. Poté připomíná své peripetie 
se  zveřejněním databáze komunistické 
StB – evidence zájmových osob EZO, na 
stránkách www.svazky.cz. Na závěr píše 
o zničení archivu a kanceláře 
Dokumentačního střediska pro lidská 
práva Jičínskou radnicí. Radnice 
v televizi řekla, že tam uklízeli. A Standa 
se bude s nimi soudit.  
 

Pan doktor už není.  
Vybavuje se, jak mne provázel ve své 
Galeriettě na Čeřovce, povídal, jak co 
vzniklo. Pak mne přivedl k jednomu 
z obrazů, ukázal prstem a řekl: „Tady to 
je.“ A pak mi vysvětlil, že v každém 
obraze je skrytá energie. Jen ji najít.  
Měl pestrý život, pan doktor Jaroslav 
Wolf. Využil nabídku a odjel. Do 
Jemenu. Do Alžíru. Léčit a malovat.  
Možná hlavnějším motivem bylo to 
druhé. Obrazy prozářené jihem. 
Hlavně ale Studio 85. Josef Bucek, Petr 
Heber, Jiří Smolík, František Škoda, 
Jaroslav Volf. Zůstali jen první dva. A 
Dílo. 
 
 
 

Kousky z deníku 
03 03 2010 Badatelna/ka 
Vždycky mne ten výraz naplňoval úctou. 
Až teď ve stáří uvědomuju si, že v mládí 
chtěl jsem být badatelem. Teď ještě víc. 
V ji čínské badatelně SOA byla taky 
jedna  badatelka. Měla na stole spisy, 
foťák, notebook a na sobě dlouhé vlasy. 
Zatoužil jsem bádat. Ale v praxi jsem 
málem místo toho strhl notebook, jak 

S
 n
ě

kt
er

ým
i l

id
m

i s
e 

dá
 p

ol
em

iz
ov

at
, a

le
 s

 ji
ný

m
i t

o 
pr

os
tě

 n
ej

de
. J

so
u 

je
n 

na
 p

ár
 fa

ce
k.

 (
K

ar
el

 S
te

ig
er

w
al

d)
 

 



 
3 

jsem zakopl o šňůru k tomu notebooku 
k týýý badatelce.  
Taky mne zaujal jeden badatel, měl bych 
ho znát. E mi připomněla, že je to Karel 
Čermák. Autor mnoha knížek a odborných 
studií o krajině a historii. I Jičín vydal. 
Architekt. Ale podlehl kouzlu starých 
pohlednic a asi tomu ve větší míře i 
podřídil život. Bádat a vydávat takové 
knížky zase není moc lukrativní. Karel to 
přiznává, říká, že na obživu moc 
nepotřebuje. Tihle badatelé!  
Už je tu zase to větvení. Bylo by zajímavé 
napsat portrét takového badatele Karla. 
Jsou to většinou lidé moudří, skromní, 
s širokým rozhledem. A hlavně – mají 
lidstvu co říct. A až jednou odejdou bádat 
do NOA (nebeský obláčkový archiv), něco 
tu po nich na týhle zemi zůstane.  
Že bych se zkusil zeptat v Blesku, jestli by 
článek nevzali? 
05 03 2010 Standa 90 
Ševcovna. To je ono správné místo. Bez 
kravat, tím upřímněji. Tady Standa Hylmar 
svou devadesátku oslavil. I rozpačitost 
byla. I u ostříleného skauta. A ukecanost. 
Stařecká? Standa má o čem vyprávět – a 
nejsou to fráze. Dostal krásnou jičínskou 
pečeť – těžítko. Po Jaromírovi G je 
druhým majitelem. To je velká čest. 
06 03 2010 Benefice Haiti 
Pokud platí, že pravá dobročinnost má být 
neokázalá, tak v Porotním sále se to 
naplnilo. Katolická charita a Smyčcové 
trio Ad libitum. Beethoven, Dvořák, 
Martinů. Ta neokázalost i v tom, že 
primárius – pan vikář Pavel Jandejsek - v 
košili a pulovru.  Ale pěkně uvedl autory. I 
v tom, že se prv zapomnělo na kytky. To 
David skvěle napravil. Zahájil – a odjel 
shánět kytky. V sobotu. V Jičíně. Sehnal.  
Lidi dávali do kasičky a nebylo to proto, 
že se na ně někdo dívá. 37 posluchačů.  
4303 korun. Přímo potřebným. Katolická 
charita má na Haiti svoje lidi.  
06 03 2010 Přítel? 

Tak jsem zase dostal milostný psaníčko. 
Píše se v něm, že jsem jednoho pána 
nepozval na schůzi, že o některých 
lidech říkám, že jsou papaláši, že 
zkresluju, ale není tam uvedeno co. Že 
neumím česky, že se autostylizuju 
(nevíte někdo, co to je?) a opakovaná  
fráze, že jsem Štefana nevynašel. 
Všechno přiznávám. I to, že se mi líbí 
mladý holky (nejvíc jedna třináctka), a 
že občas mluvím sprostě. 
Jen přemejšlím, proč to ten pán pořád 
opakuje. Dyk má tolik práce jiné, 
důležitější. Je velmi zasloužilý o 
jičínskou kulturu. Je mladší než já, hezčí 
než já, na lyžích ... no, asi i jezdí 
rychleji. A kolik umí jazyků. A cizích 
slov. A důchod má jistě větší. 
Přemejšlím obecně, kde se v lidech bere 
zloba. Někdo jim přebral milenku? Bije 
ho vlastní žena? Nebo mu nedává 
večeři? Soused na zahrádce vypěstoval 
větší dýni než on? 
 Leda, leda, že je to výsada stáří. Že 
prostě od určitýho věku postupně 
zblbnem všichni. Ačkoli, znám jednoho 
plešatýho, ten zblbnul a není mu zdaleka 
tolik. Tak nevím.   
08 03 2010 Ročenka 
Taky literatura – ročenka LKP. S 
humorem o dění v horolezeckém oddíle. 
Zaujal odstavec na poslední stránce. 
Rampa se vrátil z francouzského 
kriminálu. Cítí potřebu povědět k tomu 
cosi kamarádům. Mimo jiné píše:  
„Myslím, že každý si klade ve svém 
životě nespočet otázek a i když na jejich 
odpovědi máme nezadatelné právo, ne 
vždy jsou přímé a hned k dostání. Já na 
ty svoje čekal dlouhých 25 měsíců. … 
Kdosi přirovnal život ke snu a reál 
k něčemu, čeho se v dnešní době jen 
zřídka  dotýkáme. Ten člověk má kurva 
recht … . Říká se, že v životě máme 
cestu, která vede přímo ke stvořiteli a tu 
že hledáme. Přeji tedy nejen sobě, ale i 
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všem hledačům, ať jejich realita je snovou 
a jejich kroky ať vedou k té správné cestě 
s dobrým světlem.  
09 03 2010 
Od Hyndy T dostávám psaníčko: Milí 
kamarádi.  Na  doktora s neobvyklou 
pečlivostí vypisuje tu, kdo se kolikrát 
zúčastnil krkonošské Sedmdesátky. On 
nejvíc – osmnáctkrát. Já sedmkrát. 
Vždycky v trojce. Jedničku dával 
dohromady Havlík, Hasan. Dvojku Brďan, 
Joža. Trojku on, Hynda. V roce 84 jsme 
byli 125. z 500 hlídek. Taky s námi jel 
kdysi nynější poslanec a nynější ústavní 
soudce. Nikdy jsme nevzdali, nikdy 
nikoho netáhli na laně.  
Teď už jen vzpomínáme. Žít ze 
vzpomínek? Bacha na to. Ani nefňukat, 
jak to teď ti mladší dělají blbě. Jsou stejně 
pitomí, jako jsme byli my.  
16 03 2510 O novinách  
Pozvali mne do ZŠ Železnice, abych 
povídal, jak se dělají noviny. Mají tu 
projekt Mediální gramotnost. Malá 
školička ve velikém baráku. V osmičce 13 
žáků. Dáváme si židle dozadu do kroužku. 
Rozdávám papírky – citáty od Čapka a 
Zemana. O novinářích. Poslouchají. I ptají 
se. Zajímá je bulvár, kde je hranice. Taky, 
jestli nezaniknou papírové noviny. 
Pětačtyřicet minut je málo. Ani na citáty 
nedošlo. Dávají si je na nástěnku. Paní 
ředitelka Zlata se svěřuje, jak kantoři 
propadnou do svého povolání, do školního 
světa. Jestli jsem dobře pochopil – ztrácejí 
onen civilní, mimoškolní přístup. Ke škodě 
věci. No, když si to uvědomuje, nemůže na 
tom být až tak špatně.  
21 O3 2010 
Aha, první jarní. Jsme na Lhotě. Ráno jdu 
ven a cvičím, ještě v pyžamu. Při tom 
koukání na pás lesa Prachova. A dole, 
v údolí, které jde k Mladějovu, někdo nalil 
mlhu. Sobotecká silnice v dálce je nad tím 
vším. Když napíšu, že je to nádhera, bude 
to fráze. Tak bezfrázovitě: Kontakt. 

Kontakt s tím venkem nám v našich 
blbých panelácích chybí. Nejen 
koukavej. I chladovej, vůňovej. I to 
vlhko z mlhy, jak prostupuje pyžamem. 
Potřebujem. Tohle všechno léčí. 
Earl grey s mlíkem a můj malý milovaný 
Acer. Zkusím zachytit všechno, co jsem 
si ráno při probírání novin do hlavy 
zapsal: ♦V pondělí prý Prima dává Tady 
jde o život. Janinka Plodková 
z jičínského Káčka. Ani, když ji tam 
Zajíček učil divadlo, nebyla nijak 
nápadná. Snad jediné slovo se vybavuje 
– taková JEMNÁ. ♦ Václava France 
Kobra. Píše, jakou radost mu udělalo, že 
viděl, jak si někdo listuje v knihkupectví 
jeho knížkou. Chápu. Taky o tom 
pohlazení, které potřebujeme i my, 
starci. Taky tam píše, jak ho pořad 
v knihovně odrazil k úvahám. ♦ 
Albertová, Landovský: Lanďák. Asi 
dobrá knížka. Třeba po přečtení 
pochopím to jeho někdy až tuze 
hejskovské vystupování. No a co 
Magor? V Chotěboři si nechal přinést 
panáka rumu na jeviště. ♦ Sehnat 
Babylón. Studentský list pro seniory. Prý 
zadara, píše Topol. Zadara dá se ledacos 
ke čtení obstarat. Grand Biblio, Knižní 
novinky. I jičínský radniční zpravodaj. 
Brrrr. ♦ Rozhovor s Vaculíkem 
v Lidovkách. Není to ono. Musel hned 
odpovídat, nerozmyslel. Ve fejetonech je 
to jinak. Lepší. 
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Sáně 
 
O prázdninách má se sáňkovat bez ohledu na to, že skoro celý národ dětský 
dívá se na televizi. Tak jdeme. Kača patří k národu. Když nemůže televizi, 
odmítá si alespoň vzít kalhoty oteplovací, pak chce s sebou tašku a ještě 
jakéhosi medvěda, nebo to je pes?  
Všechno vleče v rukou, věci jí padají, ale pedagogické je neustoupit. Před 
Kauflandem je nahrnutý sníh, navrhuji výstup. Na hromadě se postavíme 
vítězně jako pan primátor Bém na Everestu. To se jí líbí, ale neví, kdo je 
primátor Bém. Šťastná to žena.  
Přibíráme Natálku, má sáňky. A pěknou maminku, při přibírání jen lehce 
oděnou. Ale nepřibranou. Kličkujeme mezi psími exkrementy, které na bílém 
sněhu skvěle vyniknou. Umělý kopec blízko pumpy je úžasný. Má stráně 
rozličných sklonů, holky je náležitě využívají. Bez saní. To jen VIP pánové 
hodnotí si své JÁ podle auta. Protože oni už nevědí, co to znamená sjet kopec 
po prdeli. 
Když jsou náležitě mokré, jdeme na dětské hřiště podle norem Evropské unie. 
Lanovka je úžasný vynález EU. Možná to nejlepší, co nám Unie přinesla.  
Ještě by něco měli vymyslet s těmi psími hovny tady u nás v Jičíně.  Do 
jednoho jsme šlápli. Nebo to si musíme sami?  
Natálku předali jsme dočista mokrou a … no ten exkrement rozšlápli jsme jen 
okrajově. Maminka měla zase to triko vyzývavé. 
Cestou domů pak vzala mne Kača za ruku a povídá: S tím sáňkováním to nebyl 
špatnej nápad. Rajskou polívku snědla všechnu. 
 
 
Josef ův důl (Z cest) 
 
- Tady se těžko pozná, kde jsem. Josefodol? Antonínov? Domy na sebe 
navazují, ne jako u nás v kraji, kdy vokopiště domů, mezera, další vokopiště. 
Jen domorodci se vyznají a z nás mají legraci. 
- Vláček do Josefodola – nádhera. Jeden vagónek motoráčku, dojede, pan 
mašinfíra přejde na druhou stranu – a jede zpět. Přesný. Jako hodiny. Však 
taky jsme si říkali v Libáni, když neměl každej vůl hodinky a mobil už vůbec, - 
jela pětka, musíme na krmení. Vláček je součást místního bytí. Když ho zruší, 
změní se tu svět. Koho to zajímá? 
-  Tanvaldský Špičák. Oklikou okolo kostela po úzké silničce nahoru. Kozel = 
25. Jako Robousy U Dvorecké Louže. Začnu svět rozlišovat podle toho, kde se 
co točí. Někteří „helmaři“ nesundávají přilbu ani brejle ani u piva. Svět vlekařů – 
nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nás nevzali bez lyží ani na sedačku. Jedou zimní  
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provoz. Přece nebudou kvůli nám zastavovat. Přijďte v létě! Tady vládnou 
helmaři. Jim se přizpůsobuje svět. Taky dobře, projdeme se.  
Při odchodu říkám servírce – děkujeme za vlídné přijetí. (Nebývá zvykem, aby 
na kopci stálo pivo pětadvacet). Ale hlavně – personál se usmívá, i ta černoška. 
Servírka mne bere za loket. Nevím, co to znamená. Jdeme dolů, po okraji 
sjezdovky. Okolo nás sviští helmaři. Na některých stromech jsou oranžové 
madrace, kdyby ten strom helmaři chtěli porazit. 
- Smržovka. Pivrncova hospoda. Majitel - Petr Urban - sedmnáctkrát mistr 
republiky v jízdě na saních. Teď je tlustej jako každej pivař, žije ze vzpomínek a 
kresleného humoru. Humor na úrovni některých filmů pana režiséra  Trošky. 
Takového plná hospoda. Tu už jen pronajímá. Ale poslední titul letos. Skoro 
v padesáti. Jeho táta Horst, průkopník, šel se ještě na závod podívat. Pak 
umřel. 
Ta dráha na S straně Černé Studnice v lese mezi stromy. Betonové monstrum. 
Hrůzostrašné. Teď zapadané. Místy na zemi, místy na pilířích. Dolení část jsem 
přešel. Mezi stromy jako bunkr. Nebo hřbitovní zeď. 
Když se sejde dolů, tak přes silnici na vršku kostel, hřbitov, fara. Pěknej 
komplex. Jinej svět. 
- Mariánská hora ve dvou. Vycházíme za slunce. Na zahradě jedné chalupy 
pobíhají po sněhu pštrosové. Podivné setkání dvou … dvou světů. Odbočujeme 
do lesa, stmívá se. Ne, to není večerní stmívání. Obloha se zatáhla, sněží. 
Krásně sněží. Silničku protahují, ale už 5 cm čerstvého. Proč protahují? 
Nepotkáváme ani auto, ani člověka. Les, sem tam dům. Většinou opuštěný. 
Některé od cesty vzdálené. Otázka – jak tam dostanou třeba kredenc, když si 
koupějí novou? Jak žijí lidé v takové samotě a odloučení? Jiný svět, než náš?  
Meditační cesta pro jednoho, dva. 
Když je sněžení největší, fotím. Há v kapuci, vločky jsou fotogenicky velké. Za 
ní opuštěná chalupa. Vedle ní cedule - směrovka: „Řízení letového provozu.“ 
 
 

KačenkaKačenkaKačenkaKačenka    
- Učí mne písničku. V poslední strofě zpívá se, že moje milá má na prdeli klíště. 
Její bratr zbystří, píseň nezná. Odkud ji tedy Kača má, když ne od něj? Tvrdí, 
že ji složila sama. Krásná píseň. Ale takhle se vytahovat nemusí. 
- Cestou do školky často mluvívá o škole. Jak se těší. Konečně mi vysvětluje 
proč. Že tam budou kluci a že ona se jim bude líbit. A tím pádem ji jeden bude 
smět nosit školní tašku. Pak přivymyslela, že by mohl nosit i tašku Natálce. „Ten 
jeden,“ ptám se? „No a co?“ Tak tohle jí ještě nedochází. Neví, co je bigamie. 
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