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Novinová 
Na stole leží zelené noviny a na nich 
velký nadpis: „Jičín uvažuje o dalším 
radaru.“ No skvělé. Tak nejen Brdy, i 
Jičín se konečně proslaví. Nejvyšší čas. 
Kasárna neodbyta, územní plán 
schválen, hotel Start prodán, ale teď 
bude o  čem psát.  
A budou sem jezdit novináři. Ale hlavně, 
Jičín bude žít. Standa bude vylepovat na 
stromy telefonní čísla různých politiků. 
A pánové z radnice ho objeví pomocí 
záznamů z kamery a zažalují ho za 
ničení stromů. Terezka bude psát 
zastupitelům a novinám a zastupitelé to 
nedostanou a noviny neuveřejní. Začnou 
se sepisovat petice a paní R vystoupí 
s prohlášením, že ať si radar postavějí 

kde chtějí, ale v Sedličkách ne. Křižánky 
budou posílat emailem rozbor situace a na 
konci bude věta: Biostanice ano, radar ne. 
Jedna koule stačí.  
A lidi budou místo parte na bráně číst 
všelijaké letáky. Radnice svolá 
zastupitelstvo, nejprve pracovní a pak 
nepracovní. A budou hovory s občany a 
hovory před oponou a za oponou. A přijede 
Kníže a možná i nějakej europoslanec a 
bude-li z nesprávné strany, bude ho provázet 
H a lidi se budou dohadovat, za co to bylo, H 
budou odsuzovat, ale nikdo mu to neřekne… 
. 
Dychtivě čtu dál a smutním. Nejde o radar 
brdský americký, ale o radar informativní na 
rychlost, radar jičínský.  K čemu mi to je? 
Žádná senzace a nakonec moje kolo stejně 
tyhle radary nevnímá. Ve Starém Místě mi 
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Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana 
Kubína  rozhodli jsme se již  patnáctým rokem udělit  
 

Jivínského Štefana 
 

 za pozoruhodný kulturní počin roku 2010  a za dlouholetou kulturní činnost. 
Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2010 na adresu koordinátora Štefanské 
komise Bohumíra Procházky, Sokolovská 367, 506 01 Jičín. E-mail : 
prochor.jc@tiscali.cz, 493 523 492. V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o 
dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti) nebo kulturní počin za rok 
2010. 

Pořadatelé: Štefanská komise & Nadační fond Jičín město pohádky 
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Město Miletín & Prochoroviny 
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ukazuje 53 a ten před 3. základkou mne 
vůbec nebere na vědomí. Jako někdy 
žena.  
Ale zase to není marné, že jsem noviny 
otevřel. Jednoho pána z radnice našel 
jsem tam čtyřikrát jmenovitě a jednou 
funkčně. Vrah Viktor Kalivoda byl tam 
jen dvakrát. Alespoň víme, kdo co dělá a 
kdo co ví.  
 

Zastupitelstvo 
6. říjen 2010, Porotní sál zámku v Jičíně 
15:15 – asi 21:30. Toto není souhrnná 
objektivní zpráva o jednání, jen několik 
subjektivních postřehů účastníka. 
Začátek se zpožděním čtvrt hodiny. 
Územní plán. Bylo k němu prý 700 
připomínek. Opozice má snahu 
přesunout schválení na nové 
zastupitelstvo po volbách. Nesmírně 
zdlouhavé monotónní úvodní slovo Ing. 
Bodláka. Teprve po dvou hodinách 
končí jen představení územního plánu. 
Vysvětluje například, jakými barvami je 
co značeno. Hluboce „zasvěcené“ slovo 
zastupitelů. Svědčí o tom, jak „pečlivě“ 
se na jednání připravovali. Obvyklá 
snaha vedení udělat z některých 
zastupitelů, kteří vznášejí námitky, 
blbce. Z diskuze: „Asi ta matika ve škole 
vám moc nešla.“ (Zastupitelka 
Jandurová k zastupitelce Jirovcové.)  
„Víte vůbec, o čem je řeč?“ (Občan V. 
Jíra.) Úz. plán schválen. O petici 500 
občanů se vedení schůze nezmínilo. 
Kasárna – převod na firmu Czech 
Development neschválen. Pro bylo jen 
10 hlasů, pro schválení bylo třeba 11.  
Hotel Start prodán. Atd. Atd. 
V rámci zprávy o činnosti rady čte a 
komentuje Ing. Brykner korespondenci 
mezi Městem a Nadačním fondem, 
pořadateli JMP. Den po festivalu 
vypovězena ze strany Nadačního fondu 
smlouva. Padají silná slova. I slovo 
obohacování. Nad. fond je líčen 

negativně. Druhá strana není přítomna. 
Nemůže se bránit.  
Hlásí se proChor. Snaží se vysvětlit, že 
existuje ještě třetí strana. To jsou ti lidé, 
kteří prakticky festival dělají. Hlavou i 
rukama. Festivaloví vejboři. Těch se 21 
sešlo v Po v 16 hod., aby JMP zhodnotili. 
Tam nikdo z města nepřišel, aby si jejich 
názor vyslechl. Ing. Brykner vysvětlil, že se 
omluvil. Ale což ve vedení města je jen on 
sám? Starosta pozval „všechny, kteří se 
podíleli“ (slova z pozvánky) na setkání v 18 
hod. v  to pondělí do Srdíčka. Ale tu 
pozvánku mnozí z těch „všech“ nedostali. 
Tak taková je atmosféra na začátku října 
mezi pořadateli akce o rozzářené dětské oči. 
Brrr. Namísto přípravy dalšího ročníku 
nemělo by být jen vzájemné osočování a 
schválnosti. Festival se nesmí zúžit jen na 
dohadování mezi Nadací a Městem. Mezi 
dvěma pořadateli by neměl platit princip: 
Ty to uděláš, já si to zkontroluju. Nebo aby 
namísto věcné jednoduché spolupráce zněla 
slova: Podejte si písemnou žádost. 
Na závěr, ale to už byli téměř všichni 
z veřejnosti i úředníci odešlí, vystoupil 
proChor a  dožadoval se na zastupitelích, 
aby mu pomohli zajistit právo na informace 
pro novináře. Aby od radnice dostával 
pozvánky a informace jako ostatní novináři. 
Nikdo na jeho vystoupení nereagoval. Tak 
spustil na kole blikačku a jel domů. Jak mu 
bylo, jak se cítil, do toho nikomu nic není.  
 

Dopis (06 09 2010): 
Pane starosto, slečno Rulfová! 
Prosím o sdělení, proč nedostávám, 
podobně jako ostatní novináři, pozvánky na  
akce, tiskové zprávy a ostatní dokumenty? 
Proč nejsem zván na tiskové konference, či 
setkání s novináři? 
Kdo, nebo který orgán takto rozhodl a na 
základě čeho? 
Pracuji pro Noviny Jičínska, Právo, Místní 
kulturu, Prochoroviny. 
Děkuji za odpověď. Bohumír Procházka 
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Odpověď(06 10 2010): 
Pane Procházko, 
pravidelná Setkání s občany jsou 
mnohdy uskutečňována k tématu 
společenských událostí a kultury jako 
takové. Ačkoli se zabýváte místní 
kulturou, jak píšete ve svém dopise, ani 
jednou jste nepřišel na tato veřejná 
jednání a neprojevil jakýkoliv zájem o 
tuto sféru. Město Jičín pravidelně 
informuje novináře místního tisku, a to 
zejména Jičínský deník, MF Dnes, Nové 
noviny, Českou tiskovou kancelář, 
Český rozhlas a rádio Jizera. Pokud 
nejste těmito médii vysílán na setkání 
s novináři, pak vám z tohoto důvodu 
nejsou zasílány pozvánky a další 
informace.  
S pozdravem Mgr. Adéla Rulfová, 
pracovnice pro komunikaci s veřejností. 
PS: Text prvního dopisu byl ještě 
adresován zastupitelům Města a předán 
15. 9. na Městský úřad. Zastupitelé dopis 
neobdrželi.    
 

Kousky z deníku 
30 10 2010 Zpívání 
L bájí o Michnovských slavnostech 
v Jindřichově Hradci. Jak tam jičínští 
Literácy přijeli a jaká úžasná atmosféra 
tam byla. Krásně svítila tím, jak je 
sborový zpěv úžasná věc a barokní 
muzika, ta vůbec nejlepší. Pak jsme 
přišli k praktickým věcem, jako je 
hmotná i morální podpora, podmínky 
pro zpívání a … . Nálada poklesla. 
PS – kdo trochu nahlédnul na šňůru 
vystoupení Literátského bratrstva 2. a 3. 
10. (Loreta, Andělíček, Staré Místo, 
Veliš), na to jak s notami a nástroji a 
vysoukanými nohavicemi a mokrými 
botami putují od štace ke štaci, pochopí. 
… Hlavně zdraví, aby vydrželo.   
01 10 2010 JMP pořád 
P řekla: „Festival by se měl zabalit, 
převázat mašlí a odeslat.“ Prostě 
nekonat. A mluvila o komerci a tak. 

Zajisté je teď i vždy pohodlnější zdůvodnit 
sobě i lidstvu nekonání, než začít s prací. A 
tady bude velká. Podstatné je, že zrušením 
festivalu přišlo by se o všechno dobré, a není 
toho málo, co přináší. Soudím, že je třeba: 
1, znovu (dopr už po kolikáté) ujasnit si 
vztahy obou partnerů, sepsat atd. Viz 
vypovězená smlouva mezi Městem a 
Nadačním fondem. Tady jsme si náležitě 
nadělali do bot, neboť ono ujasňování je 
bolestivé, náročné a hlavně pracné. Čas a 
energie tím strávená dá se využít užitečněji. 
2, vybrat z Pohádky to dobré, podstatné, to, 
kvůli čemu původně festival vznikl. A na 
tom stavět.   
3, a na tom konat.  
02 10 2010 V šatně (Dalskabáty) 
Velmi si vážím toho, že smím vstupovat před 
divadlem do dámské šatny. Nu, abych se 
držel pravdy, ona není jen dámská a ona to 
není přímo šatna. Zrcadlový sál za jevištěm v 
jičínském K klubu před premiérou 
Dalskabát. Ale zážitek stejně úžasný. Tady 
jsou všichni herci před představením. Pravda, 
už v kostýmech, ale někdo si ještě boty 
převléká, dámy se tupírují nebo jinak točí 
před zrcadlem, pánové ještě nakukují do 
papírů s textem, ti znalí do výstřihů dam. A 
bylo kam koukat. JUDr Solferna a JUDr 
Belfegora měly své divadelní róby vhodně 
vybrané. A měly co do nich umístit.  
Za zaznamenání stojí tu pronesený výrok 
PEKELNÍKA Ichturiela (M. Pařízek): 
„Umění je umět si vydělat na UMĚNÍ.“ 
Ač nikdo by nepřiznal, tréma, či alespoň 
nervozita tu byla. Od Čertíka Moniky, po 
ostříleného Josefa N. Ale pak se otevřela 
opona, a vše bylo pryč, zůstal jen pan Drda  a 
písničky pánů Šimáka a Albrechta.  Nádhera 
před, při, i po. Protože v Káčku se po divadle 
nechodí domů. Pití i „jiných věcí, co hrdlo i 
jiné hříšné oudy ráčí“ bylo dost. Zaslouženě.  
04 10 2010 Taky poutník Mácha 
Jedu za Máchou a Štefanem do Miletína. 
Docela fouká. Koukám po krajině, jak mají 
někteří chalupáři to své království vymakané: 
pečlivě střižený trávník, kytky, bazény, na 
oknech ozdobné mříže. Krása na koukání, na 
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chlubení, na … . Práce, práce, práce. 
Když posekají trávník, hlásejí se 
porouchané žlaby, je potřeba natřít okna, 
vytrhat plevel mezi kytkami atd. . 
Zdalipak mají čas si to taky užít? Přečíst 
knížku, napsat dopis či článek? 
Uvědomuju si, že mám-li se soustředit 
na psaní, potřebuju klid, ne věčnou 
výzvu: tady ti stojí práce. Představuju si 
strohé prostředí, jednoduchou chatičku 
s elektrikou na dobití notebooku. 
(Přichází vzpomínka na Martinu (35). 
Má na Šumavě maringotku, samozřejmě 
bez elektriky. U ní osla, ovce, slepice a 
tak. Ale aby mohla dopsat diplomku o 
využítí osla, má na maringotce sluneční 
panel, aby mohla notebook dobít. Ale 
nejradši prý píše v angličtině.) Tady, v té 
mé vysněné chatičce dostatek kafe, čajů, 
rum, vaťák, když přijde chlad. Pro 
navečer ohniště. Krása jen neokázalá. 
V kytce, která v neposekané trávě 
vyroste, v pokroucených větvích 
neprořezaného stromu. A tak. K tomu 
může foukat, či pršet. Kvůli soustředění 
by mělo něco šumět, šustit, krapat. Nebo 
kapat?  Jo – a ráno na louce ležící mlha. 
A pak psát, psát, psát. Jako Lenin. Tomu 
stačila kupa sena. Však ji tam někde 
ještě po stu letech ukazujou.    
Ale v Miletíně vlídno. Povídáme si o 
Štefanovi. Pan starosta mi ukazuje sál. 
Paráda. Vejdem se. Opatrně říkám, že 
nemáme peníze. Chápe. Tohle bude 
dobré. 
Listuju kronikami. Nojo, blbost. Když 
přišel Mácha do Miletína, tak nebyl 
známej. Takže ho do kroniky nezanesli. 
To když byl v Libuni, tak Libuňský 
jemnostpán Marek psal Jungmannovi, že 
tam byli studenti z Prahy. Prý i nějakej 
Mach (=Mácha). Nojo, někteří jsou 
slavní až po smrti. (Takže mám ještě 
naději).  
Paní Hellingerová  nadšeně vykládá, jak 
je sv. Jan v kapličce v Miletínských 
lázních dělaný podle Máchy. Já zapisuju 
a Honzík (2 roky) mezitím vylezl na 

žebřík. Kdyby nebyl na žebříku, sletěl by ze 
schodů, nebo spadnul do jezírka. Povídá o 
tom, že Josef Petera z Třebihoště byl 
Máchův přítel. Když ho KHM navštívil, byla 
krásná noc, vůbec nešli spát. Stopa vede 
k Raisovi. Krásně se nám to  větví. Literární 
bádání je úžasné dobrodružství.  
04 10 2010 Večer v Káčku.  
Nejprve v 6 vernisáž Martina Matouška. 
Byly by to docela pěkné obrazy, chce se říci. 
Domy, lavička, perspektiva, barvy… . A 
najednou tam ti malinkatí lidičkové. A ještě 
ta lavička je rozbitá. Zapeklitý příběh. Ne 
jednoduchý, ne polopatický. Obžaloba 
tohohle světa, může znít jeden výklad. Ale 
jen jeden možný.  
Pak film. Natočila ho devatenáctiletá 
cikánka. Primitivně, nekvalitně. Ale 
sugestivně. O tom, jak vyrůstala v prostředí, 
které my, Ganžové, moc neznáme. Jak 
putovali. Jak žili. Nezvyklý biják. I 
provedením. V chodbě jsou takové ty 
polstrované lavice. Diváci si vzadu vezmou 
chleba se sádlem, skleničku, pohodlně se 
usadí a jsou v kině. Ale nejsou tu „líbivé“ 
filmy.  
To by bylo dobré, kdyby takhle bylo každé 
první pondělí v měsíci, jak si plánují. A 
Jičíňáci si zvykli a chodilo jich postupně víc.  
PS: v pondělí 1. listopadu bude v 18 hodin 
vernisáž E. Matouškové a pak film o Anně 
Politkovské.    
07 10 2010 Měkkohlaví 
Kdo přišel na otevření jejich výstavy do 
jičínského zámku, ten trochu pochopil, co je 
konceptualismus. Oni říkají přírodní 
konceptualismus. Zkuste si to vygooglovat 
(„Idea umění a umění samotné jsou jedno a 
totéž,“ dozvíte se). Je potřeba přijít, vidět, 
vnímat – a dál se netrápit. Jest mi 
sympatické, jak třeba otiskují přírodní věci. 
Trávy a tak (viz tu běžící video). Z tohohle 
hlediska pak zdá se i trochu pochopitelná 
kompozice z hlíny, plátna, větve, motouzu. 
Méně už, když se složí různé knihy a 
tiskoviny a na otevřené stránce se ta kniha 
„zkazí“ různým domalováním, dopsáním. 
Ale toť jen proto, že nemáme, neumíme 
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tenhle způsob uvažování. Nakonec zdá 
se  pochopitelné i to, jak jsou na 
pověšeném koberci ty vzory doplněné 
vánočními formičkami.  
Zajímavé – některé věci tu uvedené 
člověku docházejí až dosti poslézejc. I 
třeba to, že umění má tolik různých tváří.  
11 10 2010 Hádanky v knihovně 
Jana dodržela slovo. Při otvírání Zahrady 
poznání v knihovně je punč. Taková 
vysoká termoska, když se zmáčkne 
knoflík, teče krásně červený, teplý 
sladký. Spousta lidí je tu autem, tak 
nevyužívá a já můžu. Povídáme si 
s panem architektem Kovářem (je tu 
autem, tedy on pije kávu), jak všechno 
vznikalo. A s tvůrci soch O. Sklenářem a 
R. Morcinkem (taky do Lužan, proto 
káva) o tom, jak se dělá umělý kámen a 
že stejně jedna hlava asi 700 – 800 kilo. 
Hlavně ale o výběru. Kdo sem patří? 
Vyberte zodpovědně zesnulé osobnosti, 
které se zasloužily o Jičín. Zkusme si to 
každý pro sebe. Žádná legrace.  
A ještě jedna hra. Z těch, co už vybráni a 
jsou tam svými 700 kily pevně v zemi, 
kdo je kdo? Hádanka. „Počkej, neříkej 
mi, budu hádat.“ Tak znělo mezi 
účastníky vernisáže. Nejlépe tedy tak 
učinit: Jmenovky ano, ale trochu skrytě. 
A lidé budou přemejšlet. O svém městě, 
o tom, kdo ho vytvářel, proslavil …  .  
13 10 2010 Monteverde Claudio 
Nešpory = podvečerní pobožnost. Před 
400 lety napsal k nim muziku 
Monteverdi (či Monteverde). Muzice 
nerozumím, do kostela nechodím. Do 
knihovny jsem šel. Bylo nás tam, tuším, 
8. Pak přišli z hudebky. Taky asi 9. Dva 
kantoři a žáci. A Michal. Přinesl 
v igelitce knihy, ve velkých deskách 
partitury a cédéčka a řekl: „Muzika se 
dělá proto, aby se dělala, ne udělala.“ 
Tak pro to. Jsem šel. Jak umí Michal 
povídat. Jak to prožívá, gestikuluje, na 
posluchače přenáší … . Jak spojuje slovo 
a hudbu, protože ta se pak jinak 
poslouchá, když vysvětlena.  

Posloucháte, přivřete oči … a najednou: jistě, 
někteří i na chvilku odejdeme. Ale najednou 
… nechci fráze …  . Prostě nahlídnete do 
blažena. Ten, kdo skládal tohle, ten uměl 
nahlídnout do jiného světa. A nás tam vede.  
„Kde jsou noty, tam je bída,“ říká taky 
Michael Pospíšil. A dokazuje, že se tím míní 
jen jakási hmotná bída.      
21 10 2010 Bezvadná noc. Jivínský Štefan. 
? Vzbuzen v 01:30. Střídavé převracení, 
pokus o čtení, pokus o spaní. Šrotuje v hlavě, 
co jsem měl, mám udělat, co nestihnu. Ale 
hlavně negativa posledních dnů. Co mi 
napsali z radnice, co mi napsal včera Čeliš. 
Píše, že na pozvání na Jivínského Štefana 
nebude reflektovat. Dále sděluje, že 
„Diletantismus pana Procházky znehodnotil 
úsilí desítek lidí.“  A ještě mnohé jiné. 
Nojo. Jivínský Štefan existuje, a dá-li Bůh, 
bude existovat. Navzdory všem chybám a 
omylům i dohadování mezi pořadateli. 
Štefanská myšlenka o zmapování kulturního 
dění na okrese a poděkování všem měla by 
být prioritní.  Zpracovat víc než 200 
nominací, připravit medailónky 
nominovaných a  zorganizovat udílení 
představuje dost velkou práci. A věci 
nepomůžou osočující dopisy, ani 
zdůrazňování, kdo má jaké zásluhy. Je třeba 
makat. Hlavní zásady pro budoucí práci jasně 
stanovila březnová schůze. Jsou každému 
k dispozici.  
Dnes se v KVČ sešlo 10 lidí, kteří letošní 
ročník nastartovali. Teď je nejdůležitější, aby 
lidé posílali nominace.   
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Kačenka 
- Cestou do školy rozebíráme důležité dění. Ztratily se jí čtyři stránky ze živé 
abecedy. „Držely jen na jednom kroužku. Musím to říct paní učitelce .. .“ 
Popichuju, že tedy čtyři písmena nebude umět. Zarazí se. Přemýšlí. Pak řekne, 
že paní učitelka jí je stejně naučí. Je mi jí líto. Když smutní, sluší jí to. Ten den 
jsme koupili o jeden makový koláček víc. 
- Na volebním plakátě ukazuje mi Kača, koho bude volit. Jednu dámu proto, jak 
cvičí, druhou kvůli zpívání. Myslím, že by měli i malým dětem dát volební právo. 
Ony by vybíraly podle toho, co kdo umí a jaký opravdu je. 
Kača vysvětluje, co bude dělat o víkendu, že budou natírat domeček na kůlech a 
pak budou s maminkou vařit. - --- „Ty umíš vařit?“ „Hm.“ „Co?“ „Knedlíky.“ „A 
jaké?“ „Kulaté.“ 
Vida. A my si vymejšlíme všelijaké zastírací názvy. A nejen u jídla. Když kulaté, 
tak kulaté.  
- Na Lidickém náměstí už je podzim, připomínám to Kače cestou do školy. To je 
vzácná chvíle, kdy má na mne čas. Jinak plavání (21 bazénů), balet, prší (karetní 
hra), televize, a teď už i úkoly (Matematika je prý hodně těžká). Ptám se na 
Češov, říká, že nic nového. Připomínám, že by měla vědět, když tam budou 
jednou s bratrem hospodařit. Vysvětluje, že ne, že on nemůže být její manžel. Já 
vysvětluju, že přece bude  mít manžela. Ona že ne. Že manžela nechce, protože 
se nechce rozvádět jako … . No, to je jedno, kdo. Na začátku první třídy už ví 
cosi o rozvodech. Trochu mi zatrnulo. Ještě nedávno mluvila o klucích docela 
příznivě.  
Paní prodavačce vysvětlila, že čtyři stránky v Živé abecedě už se našly.   
 

Veletrh nejen knižní (úryvek) 
22. a 23. října. Havlíčkův Brod. Asi 160 vystavovatelů, 60 živých spisovatelů, 13 
000 návštěvníků, tři politici velcí, spousta menších. Počet všelijakých sladkostí a 
nesladkostí na večerním rautu nepodařilo se spočítat. Ale blbě mi bylo.  
Když byla špička (návštěvnická), bylo potřeba natáčet se naštorc, aby se prošlo. 
Lidi tu mají k sobě blízko tak i jinak. Přijel pan prezident (republiky) a podepisoval 
svou knížku Zápisky z cest. Bodygárdy napočítal jsem tři, poznají se podle toho, 
že mají v uších zastrčené takové šlaufky. Asi to jsou mikrofónky, aby jim mohli 
říkat, že už jede.  Druhý prezident byl Dědeček Jiří a je prezidentem PEN klubu. 
Ten nejen podepisoval, ale taky prodával. Knížky ve prospěch vězněných 
spisovatelů. Nechci dělat drby, ale trochu ztloustnul. Asi od té chvíle, co přestal 
dělat politiku.  
Jméno pana prezidenta Klause objevilo se ještě dvakrát. To když Lubomír 
Smatana četl a povídal si s lidmi o své knížce o Slovensku, která se jmenuje 
Jánošíci s těžkou hlavou. Někdo tam řekl: „Vida, Smatana musí být čtyři roky na 
Slovensku a teprve pak o tom napíše knihu. To Klaus proletí zemi letadlem a 
hned má knihu.“ Podruhé, když ekonom Tomáš Sedláček při svém povídání 
vyjmenovával světové ekonomy a někdo z hlediště doplnil: „Václav Klaus“. 
Všichni se, nevím proč, smáli. Ani v jednom případě jsem si nestačil všimnout,  
kdo to řekl.  
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