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Jedna tiskovka 18 04 2011 
Byla dlouhá – dvě a čtvrt hodiny, a 
nezvykle bouřlivá. Pomiňme záležitosti 
komunální, ty už se do Prochorovin 
nevejdou. Teď pokusme se trochu o 
nadhled.  
Obvyklý dotaz na začátku: Lodžie a 
JMP. V obou případech se stále jedná. I 
když jednání je v politice důležité, 
nemělo by překročit únosné meze. Prostě 
nemělo by být na úkor provozu. 
Abychom použili příměr: Když naše 
vláda neustále jedná o tom, kdo kde co, a 
koho kam, zákonitě   ji už nezbývá čas 
na vládnutí a soudím, že lidstvo si ji platí 
hlavně za to vládnutí. Například, aby 
maturity klaply a  aby se už ujasnilo, 
kolik platit v nemocnicích.  
O Lodžii prý rada jednala hodinu. 
Problém je, pod koho bude Lodžie 
spadat. Vedle dřívějších možností, tedy 
pod KZMJ jako dosud, nebo pod odbor 
kultury, objevila se další varianta, že by 
kastelána zaměstnávalo OS Lodžie a -
Město by peníze na výplatu dalo. Tak 
kdysi bylo. Bum. Mnozí bychme si 
k tomu řekli: Není to elegantní zbavení 
se povinností, starosti? Vždyť tohle je 
přece práce pro profesionály. Kombinace 
iniciativního přístupu občanského 
sdružení a servisu ze strany Města se, 
byť s drobnými zádrhely, docela 
osvědčila.  OS koná a čeká na spolupráci 
s kastelánem. Zatím je situace taková, že  

 
na vratech je cedule, že Lodžie je do konce 
dubna zavřena. Neplatí to, čarodějnice 
budou. Jen OS, tedy dobrovolníci, převzali i 
některé práce, které dosud konal kastelán. 
Ostatně – lidstvo ani tak nezajímá, pod koho 
bude Lodžie spadat, ale zda bude fungovat. 
A to zatím neplatí. Kupříkladu pravidelné 
měsíční výtvarné výstavy se nekonají. A to 
je škoda, měly svůj půvab.  
Smlouva mezi JMP a Městem snad směřuje 
k podpisu. Ano, mimo jiné jde o tak 
„nepodstatné“ věci, jako jsou peníze. Ty co 
zbyly z minulých ročníků a samozřejmě jak 
financovat ročník následující. 
Řeč byla o druhých místostarostech. Jeví se, 
že jeden den v týdnu nestačí. Nejde o to, že 
si je občané najdou i v jiných dnech. Práce je 
tolik, že je to opravdu na celý úvazek. 
„Nejdříve projednáme v koalici,“ uzavřel 
pan starosta.  
Poutavá řeč byla o vztazích Města a BusLine 
a. s. (dříve ČSAD Semily a. s.). Oni si tam 
klidně vybírali za vjezd a vede to k podnětu 
k zahájení trestního stíhání, které Město 
podalo. Ta poutavost byla v tom, že se na to 
přišlo až nyní a kdo to měl odhalit. Řeč pak 
logicky došla na audity některých částí 
fungování města. O tom, zda se na plavkách 
„odpaří“ 12 kubíků vody na novém 
koupališti tu opravdu není místo. 
Na závěr, který ale se protáhl, přišli 
odborníci a vysvětlovali obnovu lip.  Kácet 
se bude 237 kusů, vysazovat 400. Zbytek 
hlavový řez. Kvůli páchníkovi hnědému 
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(evropsky významná lokalita) zůstanou 
některé pokácené kmeny nějaký čas 
ponechány, aby on mohl pokračovat ve 
své reprodukci.  
Toť politický příběh jednoho pondělního 
dopoledne. Ani ne celý. Ale jsou 
důležitější věci, ne? 
 

Ze společnosti 1 
Mezi pozoruhodné jičínské drby patří, 
kdo že bude novým kastelánem v Lodžii. 
No přece mladý Nožička, táta ředitel to 
pro něj chystá. A co na to pan ředitel 
KZMJ? „Jsou dvě možnosti. Buď  se 
tomu jen zasmát, nebo autorovi dát přes 
držku.“  
Oboje je problematické. Zasmání nás 
zpravidla neuspokojí a primární zdroj se 
zase obtížně vypátrá. Řešením by bylo, 
dát po tlamě někomu z okolí, kdo nás 
nejvíc štve. Ostatně – kdo je bez viny?  
Protidrb: Mladý Nožička se usadil 
v Hradci. A nebydlí tam sám.  

Ze společnosti 2 
Dáváme dohromady výstavu o 
kulturních aktivitách. Je to s potěšením, 
jak se někteří chytají. Jak třeba František 
Kynčl chystá nástěnku o Čtyřlístku na 4. 
ZŠ a všechno připraví, jen chce „skobu“ 
na pověšení. Na druhou stranu vadí, jaký 
problém způsobuje některým 
profesionálům, kteří jsou za to placení, 
dodat svou prezentaci. Ale nesmažou, 
jaké je Jičín kulturní město. Chce se říci 
- navzdory.    
 

Eva Šinkmanová,  
novopacká malířka, přiznala, že i když 
vernisáží nebylo málo, pokaždé prožívá 
ono rozechvění, kterému někteří 
nepřesně říkají tréma. To bylo v sobotu 
23. dubna v Galerii J. B. Spektrum ve 
Vokšicích. Samozřejmě nebylo k tomu 
důvodu. Pokud mluvila, mluvila věcně, 
návštěvnost byla značná, muzikálně 
taneční program bratří Pařízků a Patrika 
Suchardy skvělý. 

Součástí zahájení výstavy byl projev Věry 
Hörstové. Ten sám byl taky uměleckým 
dílem. Právě proto, že byl neobvykle civilní, 
bez frází a odborných výrazů. Přesto Věra 
pověděla o své malířské kolegyni všechno. 
Tj. hovořila o člověku Evě Šinkmanové.  
Jakou  je malířkou, to poznali návštěvníci 
podle obrazů, malovaného hedvábí a děl 
keramických. Různé šály a šátky, příjemně 
instalované na židlích, byly jemné nejen svou 
látkovou podstatou. Keramika naopak  jaksi 
neuhlazená, trochu kostrbatá, možná proto, 
aby zdůraznila svůj prapůvod – hlínu. 
Paní malířku měl jsem vždycky spojenou 
s květinovým zátiším. Vždyť taky dala si 
kytici na pozvánku a obrazy květin byly silně 
zastoupeny. Kalendář mohl by vzniknout 
z květinových zátiší, jak střídají se tu plody 
různých ročních období, tedy i barev. A proč 
květiny? Možná proto, že chce-li se malíř 
barevně vyjádřit, ony skýtají možnosti 
převeliké. To ovšem nic neubírá na tom, že 
Eva je skvělý krajinář. A tam je jiné 
zastoupení, tónování, její barevné přechody 
ne tak prudké, ale nálada … . Jak se to 
jmenuje, ten obraz, ve kterém na obzoru ona 
růžová je, nebo ji jen tušíš?  
Kupodivu tři akty, kupodivu i abstrakce, pro 
nás neznalé, dokazují šíři záběru. Ale 
objevovat dá se na výstavě ještě více.  
 

Dětské obrazy v knihovně 
„Chci, aby se žáci vymanili z toho schématu: 
Velikonoce – markety,“ řekla paní učitelka 
ZUŠky Zuzana Holmanová . Zadává dětem 
témata jako Klíčení, Řecké báje, 
Sedmimílové boty. A ponechává jim volnost 
ve výběru technik. A tak se na výstavě 
v knihovně střídá klasická malba s muchláží, 
koláží, jsou tu i prostorové objekty tvůrců 
z výtvarného oddělení od 7 do 13 let. 
Ještě jedna pozoruhodnost. Vlastně všechna 
díla směřují k abstrakci. To zajisté souvisí i 
s tendencí odklonu od zaběhnutých schémat.  
Názvy děl, jako Pád Ikarův, Mléčná dráha, 
Náš společný dům tuhle tendenci vysvětlují a 
potvrzují.  
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Obraz Klíčení je pověšený opačně. 
Omyl? Záměr? Inu, to je zhmotnění 
abstraktního vidění mladých umělců.  
 

Druhé Listování a 
českopolský  Gottland.  
Polský novinář Mariusz Szczygieł napsal 
knížku a nazval ji Gottland. O zemi na 
jih od jeho země, hlavně ale o lidech 
v ní. O těch, kteří už nejsou (T. Baťa, L. 
Baarová, O. Švec), i některých našich 
současnících. O jejich dobrém i zlém. 
Čtivě, ironicky, otevřeně. Mnohé věci u 
nás známé, mnohé už zapomenuté. Třeba 
o životě autora Stalinova pomníku O. 
Švece. O věc je zájem, například 
provozovatelé muzea K. Gotta 
vyrukovali s porušením autorských práv. 
Herec Lukáš Hejlík se svými kolegy už 
asi 7 let provozuje Listování. Uvádějí na 
scénu vybrané knížky. Trochu čtou, 
trochu hrají. Jejich výběr svědčí o jisté 
… důkladnosti. Zajisté musí být knížka 
„zinscenovatelná“. Ale oni dovedou 
zinscenovat ledacos. Třeba i knížku o 
ekonomii. S tou Sedláčkovou přijeli před 
třemi měsíci do Jičína a v Káčku bylo 
nabito a tak znova … . 
18. dubna bylo nabito tak z jedné třetiny. 
Škoda. Lenka Janíková má krásný orlí 
nos, k tomu správně dlouhé nohy. Alan 
Novotný téměř předvedl salto  ze židle. 
Lukáš Hejlík je poněkud jiný než 
v seriálu Ošklivka Katka. Prostě tahle 
herecká parta umí. Čtou, používají 
mnoha hereckých fíglů od mimiky po 
ztřeštěný pohyb. Nebo i mlčení. 
Významné. Vozí s sebou takové rádio, 
kde mají nahranou hudbu, nemnoho 
slov. Židle si vypůjčí a je divadlo.  
Ta jedna třetina sálu se rozhodně 
nenudila. Usmívala, smála, a po 
představení cestou Jičínem domů si třeba 
uvědomila, jak lze s knížkou i jinak. Nu 
a taky, že jsou v naší historii, i té 
moderní, zajímaví lidé, ale i chvíle, na 
které zase tam moc hrdí být nemusíme.    

A ty zbývající dvě třetiny, pro které tam byly 
židle uchystané? Inu – každý si sám může 
vybrat, jak využít své putování po tomhle 
Životě. Lenka, když se odlíčila, řekla, že oni 
hrajou rádi i pro pár posluchačů. A bylo to na 
představení vidět. 

 
Učitelé malíři v Jc galerii 
Paní malířku Novotnou známe 
z pohádkového festivalu, jezdí sem každý 
rok se svými žáky, vede jednu z dílen. Na 
výstavě má parádní tapiserie. Potěšení 
libovat si v jejích barvách.  
Nemohou zůstat bez povšimnutí vnadné ženy 
P. Hampla. Koupání, veliké květiny, divoká 
příroda tu vymyšlená, ... až chce se vyslovit 
podezření o kýči. Není to kýč, je to 
symbolismus. A vzpomínka. Možná proto, že 
mluvíme chlap s chlapem, poněkud zasněně 
přiznává se k zasutým vzpomínkám pan 
malíř. Taky podstata kumštu. Tam někde, 
mezi závity v hlavě přetrvává léta, možná 
desítky let, vzpomínka na realitu. A pak 
v nereálné podobě najednou na plátně. 
Kumštýři si na to pak vymyslí jméno. Tady 
je to symbolismus. Máme to všichni. Určité 
zážitky, určité vzpomínky. Malíři to nakonec 
zmáknou takhle. Spisovatelé můžou uložit do 
románu. A my ostatní? Jdeme na pivo.  
Pan malíř Halata má tu postavy – nepostavy. 
Ony vznikají z barevných skvrn a pak se v ně 
přeměňují. Povídáme si. Říká, že už letos 
čtvrtá výstava. Ale do Bratislavy nepojede. 
Tam by byl večer nejspíš alkohol. Nahrál na 
otázku, jak je to s pitím a malováním. 
Jednoznačně popřel ty povídačky, že se malíř 
namaže a pak to jde. „To jsou dvě odlišné 
věci,“ vysvětluje.  
Vnímám, jak kumštýři rádi hovoří o své 
práci. Na vernisáži postávají, hovoří. Lidé 
postupně odcházejí. Lituju, že jsem si 
s některými autory nestačil popovídat.   

 
A. Palán o J. Floriánovi.  
Vím, většina lidí nezná. Taky v muzeu jen 9 
lidí. Aleše Palána pozvala Bohunka od 
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Karmelitánů (knihkupectví u Ignáce). 
Má to být líto, že tak málo? Opravdoví 
zájemci. Až z Pecky paní kastelánka, 
taky spisovatelka. Pan Palán si dává židli 
od stolku blíž k lidem, kafe si staví na 
zem. Mluví o nakladateli ze Staré Říše. 
Hlavně o člověku Floriánovi. Obtížně se 
srovnával s lidmi. Měl 12 dětí, neposílal 
je do školy – učil je sám. Živořil, dluhy 
měl všude. Při tom vydával nejznámější  
autory svého období. Zůstala po něm 

knihovna, kde bylo i mnoho děl 
výtvarných, korespondence s osobnostmi 
kulturního světa měla miliónovou 
hodnotu.  
Podivuhodný člověk. Samorost. A jaké 
dílo. Na takových lidech stojí společnost.  
Jdeme domů s Jiřím, povídáme si o 
setkání na radnici, kde jsme byli před 
besedou. Čerstvě po sobě dva světy. Tak 
odlišné. Zdali se setkávají? A měly by? 
Ti pánové z toho prvního světa – 
uvědomují si oni, že existuje i něco 
jiného? Že ten druhý svět zůstane, až oni 
budou už dávno zapomenuti? 

PS. Palánova knížka korespondence J. 
Floriána  se jmenuje Na křižovatce větrů. 
Druhý den po jičínské besedě začala Vltava 
vysílat na pokračování  Rozhovor J. Palána 
s želivským opatem Bohumilem Vítem 
Tasovským. 
PS2: Aleš Palán přispěl do ankety, co soudí o 
zvýšení DPH na knihy: „Floriána by to 
nezajímalo. Reynek by dál dělal své grafiky 
bez ohledu na to, zda vyjdou nebo ne.“ 

 

Začátek cyklistické sezóny v Jičíně 
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Kousky z deníku 
 
01 04 Jak se Josef K dvakrát oženil 
Besídka o skalách. Vede ji Pepa  Koťátko, 
pořádá ČSOP a obec Holín. Pepa má hůlku, 
trochu si zafňuká o nemocech stáří, ale 
paměť má dobrou. Mladý, vlastně nejmladší 
Krupka říká, že se Pepa oženil se svou ženou 
a druhou svatbu měl se skalami. Akorát, to 
říkám já, že o své ženě knížku nenapsal, jako 
o skalách.  Možná měl by zvážit sepsat i 
tyhle své paměti, takové ty perličky. Jako 
proč se Prachovákům říká Koháti, které 
všechny filmy se ve skalách točily, poutavá 
byla by historie prachovských penzionů. 
Nebo jak to je s Pařezem,  aby tam někdo 
někam nesletěl. Možná by se mělo vysvětlit 
ve spolupráci se Šlikovými, jak je to s tím 
intenzivním kácení. Atd. 
Lidi ze vsi na tu besídku přišli, přišli rádi. 
Těch příležitostí takhle se setkat tolik není. 
Vzpomínali, ptali se. Více takových setkání.   
02 04 2011 Řehečská slepice 
Už desátý ročník literární soutěže, teď 
v knihovně vyhodnocení. Přijeli i z Moravy, 
protože vědí, že Václav Franc má všechno 
pečlivě připravené.  Má dobrý tým (jeho 
rodina a pár přátel). Významná událost bez 
dotace. Vlastně dotace je – dotuje sám 
pořadatel. Rodina napeče. Protože správné 
kuloáry jsou u kávy a zákusku. Řehečské 
kvarteto má novou houslistku, při Slepici 
vzniklo, ale teď už je samostatnou hudební 
skupinou. Samoobslužnou – texty si píší 
sami.  
04 04 2011 Sportovec roku 
Jičín si hýčká své sportovce. V Porotním 
sále pánové v kravatách. Sportovci převážně 
sportovně. Většinou je to házená. Jak taky 
v Jičíně jinak. Jen v děvčatech orienťák. 1. a 
3. místo Dana a Radka Brožkovy. Už obě 
paní doktorky, pěkně narostlé. Tady se 
chytám, ptám se, proč je orienťák nejlepší 
sport ze všech. Odpověď daly dohromady 
hned: “Jsou to šachy za běhu.“ A mluví o 
radosti při neustálém luštění mapy. 

Pak přichází próza – spolu s maminkou 
vysvětlují, že buď sport, nebo práce. Při plném 
pracovním zatížení se nelze udržet ve sportovní 
špičce. Řešení? Další studování – doktorandské. 
Tak studují.  
Míla Fejfar dostal cosi (pohár, medaili, nebo 
nějaké psaní, už nevím) za celoživotní 
pingpongování a jeho organizování. Tuším, byla 
řeč, že oddíl v Jc od roku 73. Počítám a koukám, 
že i v saku má trochu bříško. Kdypak naposledy 
měl na sobě sako? Ale vážnost chvíle, Míla si to 
užívá. Právem. 
Pak losují účastníky ankety, protože ty oceněné 
sportovce vybírají lidi. Před 900 hlasů se sešlo. 
Když čtou jména výherců, některá jsou stejná, 
jako jména oceněných. V sále úsměv. Jistě 
hlasovala celá rodina. Ale nezdá se, že by ten 
výběr byl nespravedlivý.  
Žádný pohár nezbyl. 
07 04 2011 Okna v knihovně 
Poutavé nahlédnutí do knihovnického světa 
představovala vyprávěcí soutěž v KVČ. Osm 
knihovnic předvádělo před porotou své umění 
vyprávěčské na téma díla V. Čtvrtka. Dvoudenní 
přehlídka představovala zároveň setkání kolegyň 
– knihovnic, doprovázené tvůrčí dílnou a večer 
křtem nové Čtvrtkovy knihy. 
Věru jest knihovnické řemeslo holčičí záležitostí. 
Mužští tu dva. Lektor vypravěčské dílny MgrA 
M. Hak a kytarista, kterého si pro své vystoupení 
přivedla paní Kordová z Turnova. Dalšího  pána, 
nepočítám. Není moc hezký a nemá vychování. 
Jinak divačky, soutěžící, porota – vše ženské. 
Ženský svět knihovnic – děckařek. (Pracovnic 
dětského oddělení). Pěkné holky, veselé, 
nápadité, chytré. Ani moc nemluvily o svých 
platech i když důvod by měly.  
Porotka z Prešova pověděla, že zájem o knihy 
našich národů je asymetrický. Zatím co u nás 
slovenské knihy málo, na Slovensku české 
daleko víc. Dívka z HK vyprávěla mi, že i 
dospělí často zavítají do dětského oddělení. 
Některé knížky dětské docházejí nám až ve věku 
pokročilém. Chodí otcové. A chtějí například 
Petra Síse. A taky řekla, že netřeba se bránit 
komiksům. Jsou schopny probudit zájem o čtení. 
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Poznámky k soutěži: Poutavější jsou pořady 
dynamické, plné změn, pomůcek a hlavně 
spolupracujících dětí. Interaktivní. Děti 
kreslily se zavázanýma očima, hádaly, 
doplňovaly. Je dobré, když se vyprovokují 
ke zpěvu, k vlastním aktivitám.  
Lektor Martin začal své vystoupení tím, že 
se zul, i ponožky. Vysvětlil, že tak je kontakt 
lepší. Posadil se na opěradlo židle, bosé 
nohy na sedačku. Vyprávěl. Ukázal, jak taky 
lze. Pak školil – učil. Ale jinak. Ne kázal. 
Skupina knihovnic v kruhu držela se 
svázaného lana. Napnuly, povolily. Mohly se 
i zaklonit. Ale neupadly, když se všechny 
pevně držely napnutého lana. Pak další 
skupina posílala si házením míček. Jeden, 
pak dva, tři. Pak dokonce dubové tyče. Ne 
lektor, žačky samy vymýšlely, zdůvodňovaly 
pravidla předávání. Míčků, podobně jako 
slov. Zajímavá moderní forma učení. 
Ve čtvrtek večer pak byl  další nával, když 
se křtila Čtvrtkova knížka. Paní Markéta 
Tengbom, autorova dcera, přiletěla ze 
Švédska. Příjemná bezprostřední ženská. 
„Nebýt knihovny a města Jičín, tak ten táta 
umřel.“ Myslela upadl v zapomnění.  
13 04 2011 Jedovatost 
Sháním fotky držitelů Jivínského Štefana. 
Někde neřešitelný problém. Pan Č. mi 
sděluje, že to nemá smysl, že stejně  
Štefan končí. Bum. Nikdo z pořadatelů o 
tom nevíme, jen na Pace se to ví. Ptám se, 
kdo to řekl. Pan Č., že neprozradí. Začínám 
se nasírat. Říkám, že šířit neověřené 
nepravdivé zprávy je lumpárna. Pokládám. 
A pak už si užívám to nas… jen pro sebe. 
Přemejšlím, jak takovéhle zvěsti ublíží 
Štefanovi. Kdo je vypouští a proč. A co by 
se s takovými lidmi mělo dělat. Proč mne to 
tak vytáčí? Je to anonymní zlo.Vadí mi lidi, 
kteří jsou tak zbabělí, že se musí za kohosi 
skrývat. Nepřičítám tomu zbytečnou 
důležitost? 
14 04 2011 Divadlo - Valdštejn 
Radek Sál dává v Poroťáku svou 
Valdštejnskou hru. Život Valdštejna ne jako 
divadlo, jako … nenapadá mne správné 

pojmenování. Herci provázejí Valdštejnovým 
životem. Dialog vypravěčů, někdy i polemický. 
Malé kousky hrané. Třeba jen symbolicky. Na 
scéně je plátno, na něm nakreslené prase 
s vévodovy iniciály. Hraje jeho třída – dramaťák 
ZUŠ. Děti tam krátce, 1 až 2 roky. Zapojil 
taneční třídu paní Černochové, zpěvačku od 
Zdeny Svobodové, trubače. Půvabné byly ty 
malé holky, jak se před zrcadlem líčily. Kluci 
hráli, že trému nemají. Asi opravdu neměli. 
Děvčat víc. Jako ve sborech, jako v tancování. 
Pánové chystají se na svůj historický úkol – do 
fotbalu? 
Mile naivní provedení nezkušených malých 
herců. Občas  špatně rozumět, občas neslyšet. 
Ale hrají s vervou. Rodiče tleskají po každém 
výstupu. Pak děkovačka jako u velkých herců. 
Představuju si, kolik toho mají ještě před sebou. 
Ale hlavně – zatnout ten divadelní drápek. 
 

 
Kačenka 
- Na ulici potká Kača paní učitelku a volá na ní: 
„Paní učitelko, my nemáme úkol. Maminka to 
nepochopila.“ 
- Cestou do ZUŠky najednou se zeptá, jestli 
existuje nějaká vesnice, která se jmenuje Země. 
Hlavně, že se zítra nebudou učit.  Vzpomínám, 
napadá mne Šťastná země – sláma 
v Radvánovicích. Prostě něco zaslechla ve škole, 
mysleli jsme, že výlet. Ve skutečnosti to byl Den 
Země. Cosi skládali, malovali. Mohli si vybrat – 
ještěrku, nebo hada. Kača hada, je lehčí.  
- Obdržela pubertu, ještě jí není osm. Puberta je 
dětský trest pro rodiče. Moc s ní není řeč. 
Autoritou je jen Naty. Mají stejné ponožky, 
skříňky vedle sebe. Když jsou spolu, tak my 
neexistujeme. Ještě bych se chtěl dožít návratu 
existence. 
- Jen taková hra jí baví: házení obručí. Vylepšila 
to, házíme dvě obruče najednou. Kdo nechytí, 
musí říct básničku. Vylepšil jsem to. Kdo 
nechytí, zuje si jednu botu, pak druhou… . 
Inspirovala mne známá svlékací hra z dospívání. 
Šla se zeptat maminky: „Já nesmím, mám 
vyprané ponožky, ty můžeš.“ 
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