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Přívětivá radnice 
Dostupnost, transparentnost, komunikace, to 

jsou hlavní kritéria, podle kterých je 

hodnoceno, jak je radnice vůči občanům 

přívětivá. Za rok 2016 umístil se Jičín 

v našem kraji na prvním místě. 

Těch soutěží všelijakých! Je to dobře?  

Novináři schází se s vedením radnice na 

tiskové konferenci vždycky po zasedání 

rady, tedy jednou za dva týdny. Poslouchají 

a pozorují zde pány radní, tajemníka a 

tiskovou mluvčí. Pijí kafečaje, pánové a 

dáma nejdříve poví o těch bodech z rady, 

které považují pro sebe za důležité, novináři 

se ptají. Často proběhne diskuse, chvílemi 

ostřejší. Tak má být. Atmosféra je přes to 

příjemná. Občas dovídají se radní i postřehy 

od novinářů. 

Nabízí se srovnání s minulým vedením. 

Současné vyhrává. Je tu méně nevlídnosti. 

Více snahy věc zařídit bez napadání 

druhého. Vzpomínám, kolik problémů 

onehdy bylo okolo skautské klubovny. Ani 

věc Masarykova divadla se nedařila. 

Podívejme, jak se pokračuje s opravami 

v Lodžii. A další a další.  

S přívětivostí ledacos dá se vyřítit. 

 

Jičínská ZUŠ zvedá laťku. 
U představení, které se mnoho roků opakuje, 

nastává obava „nasazené laťky“. Pokud se 

nám v jednom roce líbí, čekáme v dalším 

roce více. Ale zároveň se bojíme, že vysoko 

nastavenou laťku nelze zvyšovat do 

nekonečna. 

Oznamujeme, že tanečnímu oboru jičínské 

ZUŠ se daří. Gala představení se ve středu 

26. dubna v KZMJ povedlo. Nesmíme  

 

opomenout ani vystoupení nového 

muzikálového oboru. 

Příčinou je Myšlenka. A tu paní učitelky 

Černochová a Březinová se svými 

spolupracovníky měla a má. První 

představení nese název Planeta země, 

příroda a člověk od počátku až do 

nenávratna. Diváci prošli vývojem od 

Velkého třesku až po dobu „10 000 let poté“ 

v tanečním, někdo raději říká baletním 

provedení. To vše v představení dětí, slečen, 

či pánů od prvňáčků, až po absolventky ZUŠ 

už z Jičína na studia odešlé a na vystoupení 

pozvané. 

Tradice. O ní svědčí úvodní nástup 

absolventek. Některé po sedmi letech, ty 

starší už chodí do zámku jedenáct roků. 

Samozřejmě parádní kostýmy, doplněné 

barevným osvětlením. Některé dívky až tři 

převleky. Zamlžení scény vyvolává snové 

pocity. Lidské slovo, tentokrát 

reprodukované, tím pečlivěji stylizované. 

Gradace. Od malých po starší, hlavně ale 

v námětu. Scénář nechce ukázat Zemi jen 

líbivým pohledem. Drsný současný svět 

podaný tak, že se člověku až zatrne. Tanec, 

který má silný náboj. Nevím, do jaké míry je 

v osnovách školy choreografie. Ale dívky si 

samy sestavily jedno z čísel. Jmenuje se 

příznačně – Zpráva TV Nova. Tedy nejen 

vyjádřit myšlenku pohybem, ale i umění 

myšlenky formulovat a v tanec sestavit, 

naučily se dívky. 

Po přestávce přišel pan Oskar Nedbal se 

svou příjemnou muzikou Z pohádky do 

pohádky. Žákyně a žáci paní učitelky Erny 

Březinové tančili na známé české pohádky 

muzikou umocněné. Průvodní slovo zajistil 
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Michal Kříž a literárně dramatický obor. 

Nesmíme zapomenout zmínit MŠ Valdice, 

která připravila scénu. Ta, spolu 

s nasvětlením, přispěla k pohádkové 

atmosféře. Propojení ZUŠ mimo budovu 

zámku je dalším příjemným počinem. 

Letos poprvé vystoupil obor muzikálového 

herectví vedený Ernou Březinovou. Jeho 

vznik jistě souvisí s loňským slavným 

muzikálem Eliška K. Smiřická. Závěrečná 

zumba pak rozpohybovala všechny.. Je 

zřejmé, že tento taneční fitness program 

přitahuje i chlapce. Tady neměla děvčata tak 

výraznou převahu.  

Právem se těšme na pozvednutou laťku 

v roce 2018. 

 

Fotografické krajiny Petra 

Volfa 
Když zahajoval domácí pán Jan Kindermann 

28. dubna v jičínské Židovské škole Volfovu 

výstavu, bylo tam tolik lidí, že prohlásil – je 

to tady jako v židovské škole. Pak 

připomněl, že fotografův životopis byl 

bohatý, pestrý dobrodružný. Tomu ovšem 

krajinářské fotky neodpovídají. Tam je klid, 

nostalgie. Žádný daleký svět. Sám autor 

potvrdil, že mu stačí jeho kraj, zejména 

Podkrkonoší. Přesněji oblast mezi Lomnicí a 

Pakou. Mluvil o červené hlíně. 

Kde je ono dobrodružství? V pohledu do 

dálky k horám? Ve spojení blízkého 

s dalekým? Žádná daleká Sibiř, nebo jiné 

kraje, kde jako kameraman točil? Žádné 

dobrodružství někdejšího 

protigorbačovského puče v Moskvě, kam ho 

nakvalt povolali. Tady krásně tvarované 

linie. Barvy, která přechází jedna v druhou a 

příroda je ladí k sobě daleko líp, než to umí 

člověk. 

Že by stáří? Jeho moudrost? Nebo věkem 

podmíněná menší pohyblivost? Sám pan 

fotograf mluví o tom, jak se mu rozjede stroj 

na obrázky a on pak nemůže přestat. 

Dokonce to dokládá klasiky, jak každý jen tu 

svou má za jedinou. A zase vtírá se banální 

slovo „krajina“. Ale vždyť je to právě ta, 

kterou mistr řemesla malířského František 

Kaván procházel a maloval. Pokud paměť 

neklame, kdysi se fotograf k malířovi 

přihlásil. Jak mají někdy dva kumšty k sobě 

blízko. Však blízko a daleko. Když 

porovnáme paletu Kavánovu s Volfovou – 

och jaký rozdíl.  

Přiznává pan fotografista, jak musí dlouho 

pracně u počítače fotky dotvářet. „Syrová 

fotka není dokonalá. Je tam příliš vysoké 

nebe a propadlé stíny. Ty jsou jasnou 

chybou. Na fotce nesmí být černá díra, pak 

nastává i problém při tisku. Tiskárna všecko 

nebere. Zásahy do počítače dělá celý svět.“ 

Sklenička i cosi k snědku podávalo se 

v druhé místnosti. Takže v sále 

s fotografiemi autor osaměl. To bývá. Možná 

vracel se k větě zahajovací, kdy pravil, že 

otvírá svou poslední výstavu. Paní 

fotografová k tomu dodala, že tohle už je 

třetí poslední výstava. Právem těšíme se na 

tu další. A taky je Petr Volf už ve věku 

pamětníků. Má o čem psát. Jeho rodina je 

dostatečně zapsána v jičínském historickém 

kulturním dění. Petr umí ten správný 

nadhled a nepostrádá jemný vtip.  

Co to je dneska, sedmasedmdesát let? 

 

Čarodění 
přiznávám, že když jsme se poprvé sešli, 

řekl jsem si – přece nemůžeme být pořád 

dobří. Jirka vyprávěl příběh dvou sester, 

který ještě sám neznal, dokonce si ho asi v tu 

chvíli vymyslel. A společně jsme dosazovali 

jednotlivá zastavení, kterými musely děti 

projít, aby sestry vysvobodily. Moc to nešlo. 

Jen u kytek jsme se dost dlouho dohadovali a 

moc nedohodli. 

Další schůze byla s Bruselem. Jirka tam 

seděl u počítače, protože byl na studijní cestě 

Evropou. My mu ukazovali kdo, co 

vymyslel. Poprvé v životě jsem skejtoval. 

Jirka všechny mé nápady, které jsem mu 

ukazoval, zamítnul, já se urazil. Než jsem 

poznal, že má pravdu. Atmosféra byla dělná. 

Věnečky prošly, větvounci taky, i bulvy. 

Všichni se občas do kamery, nebo na 

obrazovku smáli, jen já ne, protože jsem 

nahluchlej a světová síť ještě není tak 

dokonalá, aby rozuměli i starci. Umění rodí 

se z utrpení. 

Atd.  

Kostým mi slušel – nebyl jsem v něm skoro 

vidět. Hlavně ale nesměl mi být vidět foťák, 
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na to je Jirka háklivej. Francouzský cirkus 

přijel těsně, Francouzek a Francouzů bylo 

devatenáct dospělých, jeden nedospělec, dva 

psi, veliký kamion a menší karavan. 

Jmenovali se La Famille Walili. Mají 

měsíční turné po velkých evropských 

městech: Brno, Praha, Valdice - Lodžie, 

Německo, Belgie. Posedávali, polehávali, 

pili kafe, občas někdo vstal, šel do kamionu 

a přinesl trubku. Když bylo trubek hodně, 

postavili z nich vysokou trojnožku, několik 

trojnožek. Ty pořád přenášeli, aby našli 

správné místo a přenášeli by dosud, ale 

podával se  guláš. Hlavně se mi líbilo, jak ty 

francouzské holky vyslovujou hlásku „r“, 

což nikdo z nás neumí. A kdyby uměl, 

nebylo by mu to nic platné, nebyl by pěkná 

Francouzska.  

Každý z nás dělal, co mu Jirka určil a na co 

je zvyklý. Jirka je zvyklý být nervózní, tak 

byl. Na to my jsme zvyklí. Pak řekl, že si to 

sjedem. Tak jsme to sjížděli a on nás 

zkoušel: origami – větvounci – kmen očí, 

dříve bulvy- kotlík očí a skřetí kokon. Tam 

děti dostaly pírko, které bylo klíčem do 

sklepení, aby mohly vysvobodit ty dvě 

sestry. Ona byla nejdříve jedna, protože to 

byly dvě na sobě. Ve sklepě byla tma, 

barevná světla, mlha, ale asi to byl kouř. 

Podivný modulovaný hlas, který zněl 

pohádkově, ale spíš strašidelně. Malé děti 

měly otevřené oči a pusy a křečovitě se 

držely rodičů. Velké děti si hrály na hrdiny, 

protože jejich rodiče tam Havran nepustil, 

protože by se nevešli. 

Všechno se to jmenovalo Cesta Čarozemím 

a děti se pohybovaly podle obrázkové mapy, 

protože ty malé, třeba dvouleté, ještě 

neumějí moc číst. Popisky jim přečetli 

rodičové, jakož i jim pomáhali s výrobou 

větvounků, kytek, havranů a tak. To bylo 

schválně, aby se utužily rodinné týmy. O to 

v Lodžii jde. 

Akorát do dutého stromu pro bramboru lezly 

děti samy, protože tam by se nevešel ani 

tatínek, ani ta nejštíhlejší maminka. Ale děti 

správně uměly hrabat mezi ořechy, kamínky, 

kaštany, dřevíčky, aby bramboru našly. Byla 

tam totiž tma. Rodiče si pak mohli své dítě 

omést od pilin. Akorát jednomu dvouletkovi 

museli jsme dát bramboru na kraj, protože 

brečel a brečel a bez brambory by cestu 

Čarozemím neprošel. Líbilo se nám, že když 

děti vylézaly dosti zašpiněné, ani jeden rodič 

se nezlobil, ani jeden rodič nezakázal dítěti 

vstup. Takhle vypadá atmosféra, takhle 

vypadá imaginárium. Takových krásných 

přírodních překvapení, jako je dutý strom je 

tu všude spousta a děti se učí je objevovat. 

Na internetu nejsou. 

Pak následoval ten cirkus, divadla, kapely, 

Domeček plný dobrot a další atrakce. 

Samozřejmě slavnostní oheň. Každý si našel 

svoje.  Spatřena byla i jedna rodina, která si 

klidně hrála Pexeso. 

Ostatně svobodná vůle a fantazie je v Lodžii 

doma. Vždyť se tu říká Valdštejnské 

imaginárium. Tak bylo i 30. dubna od tří 

dlouho do noci. 

Oprava: asi to byl skajp a ne skejt. Není to 

jedno?  

 

Májové pondělí 
Pavel má sloní paměť, nebo má pořádek 

v papírech. Tvrdí, že Ochutnávka 

neziskovek v arkádách zámku koná se už 

třináctým rokem. Ochutnávka proto, že 

spolky, občanská sdružení, či jiné podobné 

organizace dávají vždy ochutnat občanům ze 

svého konání. Pomocí různých propagačních 

materiálů, výrobků, ale i ochutnat do úst.  

Takže už třináct roků pečou se podle 

originálního valdštejnského receptu Lodžie. 

Děti si těsto vyválí, barokní stavbu vykrojí a 

upečou. PDZ (Péče o duševní zdraví) letos 

nalévala originální nápoj lásky v alko i 

nealko provedení. Město nalévalo kafečaje. 

Prostě byla pohoda. Samozřejmě se i 

pracovalo. Nevidomí předvedli, jak funguje 

mašinka na Braillovo písmo a každý si mohl 

vyzkoušet, jak se chodí s bílou holí a 

zakrytýma očima.  

Na natažených provázcích visely fotky 

z káčkového divadla Naši furianti, 

z vystoupení tanečnic ZUŠ a z vynášení 

Morany. Hádanku, kde se nachází kaple sv. 

Izidora, nevyřešil nikdo. A je to 3,8  km 

z náměstí. 

Ale jistě, pro mnohé je vystoupení hasičů 

poutavější.  

Proč tohle všechno? Ať se ví, kolik 

zajímavého se v Jičíně děje. Na co je možné 
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se přijít podívat, kde je možné pomoci. 

Politiků přišlo málo, nebo žádný. 

 

Trabant 
Uprostřed křižovatky u jičínského biografu 

stálo v sobotu 6. května bleděmodré auto. 

Bylo krásně nablýskané, jako nové. Mělo 

otevřené zadní dveře, vpředu otevřenou 

kapotu, při pohledu od školy vypadalo to 

jako křídla. Jako když chce auto vzletět. Ale 

se ani nehlo, pan řidič dolejval benzín. 

Počkal jsem si, jestli potom vzletí. To ne, ale 

chytlo hned napodruhé a za pěkně bublavého 

zvuku odjelo směrem k hospodě U Burliho. 

To auto se jmenovalo Trabant. 

Takových aut bylo na náměstí spousta, a 

ještě pár Wartburgů a taky i nákladních 

Barkasů. Aby těch dvoutaktů, někdo říká 

smradlavých aut, nebylo málo. Když jsme si 

o nich povídali s jedním pánem, taky 

vzpomínal, že když jeli kdysi dávno za 

socialismu do Jugoslávie, musel 

s Wartburgem jet v koloně poslední. Ne že 

by nestačil, ale smrděl. To znám. Můj 

Trabant combi stál tuším něco přes 26 tisíc. 

To byly časy. Smradlavé. Na výstavě 

Trabantů v zámku přečetl jsem si, že v  

Sachsenringu v saském městě Zwickau jich 

vyrobili přes tři miliony. Poslední někdy 

okolo devadesátých let minulého století. 

Těch neplechových aut. Papundekl, ze 

kterého se Trabanty dělaly, se jmenoval 

Duroflex a pamětníci ještě si pamatujeme na 

vtipy, kolik by se dalo z jednoho auta udělat 

trsátek.Proč okolo těch aut takový povyk? 

Proč chlapi prostojejí hodiny v povídání o 

tom, jak si své miláčky opravují a vylepšují 

a kolik to stojí? To byste se divili. Co by se 

za tu dobu dalo udělat užitečné práce? Inu, 

vzpomínky na mládí. Zábava pro velké. 

Možná i hrdost jak jsme šikovní. Vždyť 

v garážích je docela příjemně. Skoro jako 

v hospodě. Nikdo nás tam nesekýruje. 

 

Noc literatury v Jičíně 
Jičínští pořadatelé, tedy proVIZE, Baševi a 

KVČ dostali typ asi na patnáct knížek, 

z toho si vybrali čtyři. Protože na čtyřech 

místech se ve středu 10. května četla 

evropská literatura. Bylo zajímavé, sledovat 

jak přátelé poutavého čtení putují po Jičíně, 

aby od šesti do půl deváté večer poseděli na 

místech, kam tak často nepřijdou a 

poslouchají čtení. Pořadatelé připravili na 

každé zastavení letáček, kde byl představen 

autor i jeho dílo. V Česku dělo se tak v 57 

městech, v Jičíně byla čtecí místa čtyři. Tj. 

taková, kam kulturní lidé rádi chodí. Taková, 

kde domácí vyšli vstříc a do čtení se zapojili. 

Čtoucí byli dobře vybráni. Četli lidé, kteří 

mají něco společného s divadlem, je 

vysvětlitelné, že s divadlem v K klubu. 

V Knihovně Václava Čtvrtka. V její Zahradě 

poznání, otevřel Radim Kalvoda dílo 

Gergely Péterfyho Vycpaný barbar. Radim 

je známý pražský herec a režisér. 

Spolupracuje s jičínským K klubem. 

Naposledy se s Martinem Zajíčkem podílel 

na režii Našich Furiantů. Péterfy – současný 

maďarský spisovatel – líčí osud černocha, 

který se objevil na vídeňském dvoře. 

Gábina Holbová Šťastná si vybrala schůdek 

na východní straně nádvoří zámku, kam i po 

šesté ještě dosáhlo sluníčko. Umí prožít svou 

četbu ženským, možná lépe dívčím 

způsobem. Nejsou u ní velká gesta, spíš tvář 

zrcadlí děj. Italka Elena Ferrante pro ni 

napsala román Geniální přítelkyně. Ano, 

osud dvou žen a jejich komplikovaného 

vztahu. 

Nyní s potěšením do tepla Židovské školy. 

Tady na programu Amos Oz – Jidáš. 

Záměrně tady u Židů. Terezka Dubinová, 

když čtení uváděla, vyjádřila se, že Oz je 

spíš oblíbený v Evropě, než doma v Izraeli.  
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kulturní (skoro) měsíčník 
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Druhá Tereza, Beranová, byla celá v černém 

a na začátku prozradila, že dlouho 

přemýšlela kterak Oze uchopit. Zvolila spíš 

tišší hlas, bez výrazné dynamiky. Její 

čtvrthodinovka popisovala jedno rande. 

Nebyl by to Izrael, kdyby se tam nepřipletl 

voják. 

V Maňana Baru seděl další odchovanec 

Káčka Jan Stránský. Jeho Szczepan 

Twardoch s románem Morfium pochází 

z Polska. Hrdina, pochybné pověsti a 

pochybných vlastností vyžádal si naopak 

dosti tvrdé výrazivo a tomu se Jan naučil. 

Vedle jeho stolku byl kytara a po skončení 

veškerého čtení ji použil. Své hraní nazval 

Recitál tragéda. Ale to už byla venku tma. 

Pravda, na jednotlivých zastaveních nebylo 

více, než dvacet posluchačů. Ale byl ten 

návrat k předčítání a poslouchání dobrým 

nápadem. K tomu, co si užívali naši 

předkové, měli bychom se vracet častěji. 

 

Kronikáři a jejich příběhy 
Je zbytečné opakovat, jak málo kronikářů je 

z mladé generace. Bádání o současnosti, 

zejména pak minulosti je téměř výsadou, a 

taky užitečným způsobem prožívání, věku 

důchodového. Být badatelem, to zní hrdě. 

Potvrdilo to setkání kronikářů v Porotním 

sále zámku ve středu 10. května. Nejen to, že 

sešli se tu lidi, kteří si mají co říci. Státní 

okresní archiv byl dobrým hostitelem, včetně 

kafečaje a drobných sladkostí. Nejkrásnější 

ale byly fascikly. Na hromadě na stole, i ty 

k listování nabízené. Jistě nebylo času na 

podrobné čtení. Upoutalo grafické 

provedení. Sbírka výstřižků, fotografií, textů 

rukou psaných, méně strojem. Podtrhaných, 

či jinak zvýrazněných. Mluvíme o grafickém 

provedení, protože ono pěkně vystihuje 

způsob práce. Kolik výstav, kolik témat, je 

tu pečlivě urovnáno. 

Životní dílo pána s knírkem. Jmenuje se Jiří 

Plachý (*1953), občanským povoláním 

truhlář, zálibou dřevořezbář, hlavně ale 

badatel historický. Dříve se říkalo písmák a 

bylo to označení právem lichotivé.  

Pan ředitel SOKA (Státní okresní archiv), 

který se svými spolupracovníky setkání 

připravil a moderoval, zvolil místo 

přednášky, která někdy bývá nezáživná, 

vyprávění naživo. Pan Plachý přivezl ze 

Slavhostic nejen tolik fasciklů, že se do auta 

nevešly, ale i hromádku fotografií - 

pohlednic. Tu probíral, ukazoval. Proto, že 

posluchači samozřejmě na vzdálenost 

neviděli, tak slovně popisoval. Obrázky 

z vesnice. Vlastně i ten popis jednotlivých 

domů měl svůj půvab. Hlavně ale příběh. O 

každém domě vyprávěl, o jejich obyvatelích. 

O řadě lidí, kteří se tu rodili, do školy 

chodili, vyrostli, aby pak potomkům předali. 

Dům, zařízení, ale i vzpomínky. Ty se 

tradovaly, ty pan Plachý sbíral. V archivech, 

u sousedů, či z jiných zdrojů ověřoval, 

doplňoval, do fasciklů ukládal, až vznikla 

další výstava. Na osudech lidí skvěle 

ukazoval naše dějiny. Díky dlouhému řetězu 

až hluboko, hluboko dozadu. 

Jen málo pan archivní ředitel Chutný 

vypravěče přerušoval. To, aby ukázal, jak je 

důležité sbírat materiály. Jak cenné jsou 

přílohy ke kronikám, fotografie, kresby, 

výstřižky a další. 

Celé naše dění je řadou příběhů. Naši 

potomci budou rádi, když jim je 

zaznamenáme. Chvála kronikářům! 

 

O Židech a jejich školách 
Anička Sedláčková je žákyní třetího ročníku 

jičínského Lepařova gymnázia. Zabývá se 

historií Židů. Činí tak důkladně, protože její 

přednáška v Židovské škole byla za krátký 

čas tady už druhá. Jmenovala se  MEZI 

TRADICÍ A SEKULARIZACÍ a nesla 

podtitul Židovské školství 18.-19. století 

v našem regionu. Konala se ve středu 17. 

května a posluchačů přišlo 21, mezi nimi i 

přespolní i spolužačka. Je to už tradiční 

sestava, lidi se znají a počítají s tím, že si 

budou povídat a lektora neušetří dotazů. 

Anička to zvládla. Zajisté nezná všechno, ale 

nevykrucovala se, mluvila zasvěceně. 

Věřím, že příprava přednášky dala jí zabrat. 

Jezdila po kraji, navštívila muzea a archivy, 

konzultovala. Pověděla, že cenné rady 

poskytla jí archivářka Eva Bílková a 

hebraistka Tereza Dubinová. Je příjemné, že 

židovská tématika je stále mezi lidmi 

aktuální, zejména v dnešní době, kdy 

problematika menšin je živá a i někteří 

politici ve snaze zalíbit se, holdují 
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primitivním pudům, které mají blízko 

k rasismu. 

Budova jičínské Židovské školy stává se 

kulturním centrem. A můžeme dodat, že i 

vzdělávacím. Kromě výstav, někdy i hudby, 

scházejí se tu lidé mnohé víry, či ateisté, 

kteří touží se k věci vyjádřit, povědět názor, 

zkušenost, či zeptat se. Tak bylo i ve středu, 

přednáška k tomu vyprovokovala. Může být, 

že rodí se diskusní centrum. Balbineum, 

které se tu schází na přednáškách o kultuře a 

jazyku, tomu napomáhá. 

Mladí vnášejí tu do přednášení moderní 

prvky. Anička měla své povídání bohatě 

dokumentované. Fotky, citáty, tabulky, 

mapky, grafy. A tak uplynuly dvě hodiny, 

aniž se kdo nadál. Věru, neměli to učitelé za 

Marie Terezie snadné. A židovští tím spíše. 

Peněz málo, žáků mnoho. Kupříkladu do 

jedné třídy se vešlo jen padesát, ostatní 

museli přijít na druhou směnu odpoledne. 

Chodily zajímavé omluvenky. V jedné 

rodině měly děti velké boty a tak se bály, 

aby je cestou do školy neztratily. Bosá chůze 

byla nejen zdravá, ale i nutností. 

V židovských školách byly možné tři jazyky 

– němčina, čeština, hebrejština. Okolo volby 

bylo velké dohadování i stížnosti. Atd.  

Ještě po skončení přednášky bylo o čem 

diskutovat.  

PS1 – sekularizace znamená zesvětštění. 

PS2 - AS: „S tímto tématem jsem na 

veřejnosti vystupovala zcela poprvé. 

Židovskou problematikou se zabývám téměř 

5 let. Mám řadu dalších témat - v současné 

době např. vytvářím edici nálezu z kostela 

sv. Ignáce. Dále mě zajímají drobná 

sochařská díla a samozřejmě dějiny školství. 

Také se snažím vyhovět společenské 

poptávce - zkrátka reagovat na potřeby 

společnosti, a to zejména v souvislosti s 

různými výročími.  
  

Kamenné? Projekty? 
Byly časy, když se kdosi vyučil divadelnímu 

řemeslu, ve škole, nebo ve škole zvané život, 

vstoupil do divadla (angažmá) a tam hrál, 

hrál, až zblbnul. Všedností, rutinou, nesehnal 

nic  jiného,  bylo   to  pohodlné,   finančně  

jisté …  

Někteří přijímali hostování. To je změna, 

trochu přesun do jiného života. Krátkodobý. 

Dnes módní jsou projekty. Nechci se vázat - 

řekla dívka. Chci mít svobodu – řekla jiná, 

nebo jiný. Povím příklad. Jistě, je z Lodžie. 

Tam jsou na tohle zavedení. A možná právě 

proto tolik lidí do Lodžie jezdí. Lidí 

uměleckých i diváckých. Cirkus Nostalgie. 

Jirka shromáždil před JMP na nádvoří 

zámku pár svých přátel, obstaral maringotky. 

Musel i kuchařky, z Hradce linoritce a další 

potřebné. Vím to, občas jsem tam zametal a 

fotil a děti učil vyrábět mořské panny. 

Ti tam posedávali, poskakovali, povídali, 

kávu pili i pivo. Občas se někdo protáhl, 

někam pověsil, na hlavu postavil, nebo se 

jedna dívka na druhou postavila. Byla tam 

Dadla i jiní, kteří ušili, přitloukli, přeřízli. 

Někteří i poradili, ale moc jim to nebylo 

platné. Jirka si to stejně udělal podle svého. 

Najednou bylo představení, kde si děti 

vylosovali, jaké číslo bude následovat. 

Cirkusáci předvedli. Neměli ani chvilku na 

přípravu. V tom byl vtip. I v tom, jak 

mořskou pannu nakonec probudili k životu 

vhozením do kašny. Že byla půvabná a sexy 

není třeba říkat. Výsledek? Úspěch v zámku 

loni, letos šňůra po českých městech. Projekt 

= Cirkus Nostalgie. 

Nebo - takovej kluk. Možná trochu nazrzlej, 

trochu fousatej. V cirkusu hrál na akordeon, 

v Divovánocích na saxofon, který byl 

zároveň zbraň proti utečencům. Jeho kapela 

jmenuje se Tygroo. Jedna z jeho kapel. 

Kolik se jich sejde, tolik jich hraje. Jsou to 

muzikanti univerzálové. Tohohle Davida 

vygůgloval jsem si na stránkách Jihočeského 

divadla. Je tam mimo jiné jako hudební 

skladatel. Vyplatí se mu přijet přes 

republiku, aby si zahrál v Lodžii. Atd. 

„Co budete dělat, až tu AMU vystudujete?“ 

Zeptal jsem se studentek. „Máme ve škole 

soubor, tak hrát. Možná učit na ZUŠ, nebo 

jinde, trochu si vydělat. Možná do ciziny.“ 

Umějí jazyky. Umějí se uskrovnit, přespat ve 

spacáku. Trochu dělat produkci, výpravu, 

kostýmy. I režijní prvky. Od projektu 

k projektu. 

Co my bychme věděli o takovém životě, 

kdyby nebyla Lodžie? Jo, taky mnozí dělají 

grafiku. Třeba linority.     



7 

 

Čtenáři píší 
Dnes se ke mně dostala zpráva, že Základní 

škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši 

KONČÍ! 
Tedy už jsem o naší škole slyšel leccos - 

jsme školou speciální, školou pro postižené 

děti, školou pro "výchovně vzdělávací 

odpad", naše děti nic nenaučíme, jsme 

školou jen pro bohaté, platí se u nás 

nehorázné školné, při výuce si jen hrajeme, 

dětem dáváme samé jedničky a 

ZADARMOOOO!.... :-) Tyto hlouposti mi 

ani nestojí za to jakkoliv komentovat. Vždy 

mi to přišlo k smíchu. Poslední zpráva ale 

všechny předešlé trumfla. Prý KONČÍME :-

). 

Je to opravdu úsměvné. Mohu-li použít 

paralelu s tím, když se o nějakém člověku 

řekne, že umřel, můžeme se těšit dlouhému 

trvání. 

Tedy děkujeme za skvělou reklamu! V 

příštím roce budeme slavit 15 let trvání a já 

věřím, že i ten, kdo tuto hloupost vypustil, 

oslaví toto krásné výročí s námi ;-).  

Bodlák (Jan Jiterský, ředitel školy) 

 

Kousky z deníku 

25 04 2017 Rozvážím 

- setkání s pedagožkou. Řekla, že si musí 

ulevit a vyprávěla příběh o žákovi, který ji 

náležitě vytočil. V kroužku. Postěžovat si 

rodičům nepomáhá. Ještě dva měsíce do 

prázdnin. Nezávidím kantorům. Shodli jsme 

se, jak to měli učitelští předchůdci snadnější. 

Pan řídící Pluhař v Libáni bral žáky do 

kabinetu ukázat Čertíčka. Švih. Teď už 

můžu říct, jak Mirek Š se kabinetem 

nezdržoval. Vzal žáka Šulce jen na chodbu 

před dveře třídy. Plác. Ta byla. Ještě bych 

vypočítal, v kterém to bylo roce na jičínské 

průmce. Atd. 

Shodli jsme se, jak té pedagogice škodějí 

rodiče. Ještě ty zmetku vozejí do školy 

autem. To by mohl být jeden z kroků. „Sbal 

si tašku a klusej sám.“ 

- Příšerné, ty silnice. Kdyby tam alespoň 

nejzdila auta. I uvnitř Jičína. Dneska vím, že 

ty příšery kamiony mají deset kol. Jsou stále 

větší a je jich víc. Jeden takovej přefrčel 

okolo mě, tak jsem to spočítal. Mě by bralo 

pět, těch pravých. Představoval jsem si, jak 

by kabina nadskočila při tom prvním. Pak 

postupně míň a míň. Když by mě přejíždělo 

páté kolo, ani by to řidič nepoznal. Ani já. 

To už bych byl placatej. Kde je konec 

idylickým vláčkům? 

  

26 04 17 Juráček a Forman 

Zase propletence. Na hromadě knížek 

přinesených ze sklepa, založených papírky 

(za sklepa jsou ty nejlepší knížky, které 

málokdo čte) byly dvě pro mě. Pavla Juračka 

(Postava k podpírání)  a Miloše Formana 

(Co já vím - napsal s Janem Novákem).  

Vlastně nevím, jak k tomu došlo.  Asi jsem 

si je musel objednat… To jsou ty moje 

propletence a já neumím a ani nechci 

vysvětlovat. 

Fantastická příležitost na porovnání. Juráček 

je náročný, když vysvětluje jak se dělá film.  

Forman je životopisný. Každý z nich bude 

jistě jiný člověk. Ale to srovnání obou je 

úžasné. 

Juráček například píše, jak pro něj ten pocit 

sebelítosti byl veliká slast.  Forman zase:  

„Byl jsem v Americe a chystal jsem se 

natočit báječný film.“ Tak tohle by takhle 

Juráček nenapsal. To charakterizuje rozdíly 

mezi nimi. Forman je na veřejnosti známější.  

Je užitečné dozvědět se, co všechno obnáší 

příprava filmu. Všichni ti scénáristi, agenti, 

produkční…  a nakonec rozhodne politika a 

jeden Purš na Barrandově. Zajímavě 

popisuje Miloš Forman, jak chodí do 

různých prostředí, jak pozoruje lidi – jen tak 

kouká. Pak to píše do scénáře. Nekonečné 

diskuse, třeba i jen nad zdánlivě 

nepodstatným detailem, kterého si běžný 

divák pak ani nevšimne. Nebo výběr herců. 

Hledání typů. Forman rád pracuje s neherci. 

Film vysvětlený z jiné strany. 

 
27 04 2017 Ráno 

Vyvolávám (na počítači) fotky ze včerejšího 

„gala“. Jičínská ZUŠ – taneční a muzikálové 

oddělení každý rok. Pokaždé jinak, Pokaždé 

skvělé. Fotek 180, světla málo, foťák 

obyčejný kompakt. Když všechno skončilo, 

vrhly se ty holky k paní učitelce Černochové 

s kytkami. Dlouho odolávala a pak se 

rozbrečela. Za tou hromadou kytek a v objetí 

svých žaček.  
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Mám jednu z nejhezčích fotek, co jsem kdy 

udělal. V 07:27 jsem ji paní učitelce poslal.  

 
28 04 2917  Včera den nápor 

Nejdřív ozvala se Erna, že jsem napsal úplně 

blbej článek. 

Nejhorší na tom bylo, že měla pravdu. Za 

jevištěm se na mě sesypali s Michalem, 

chrlili o svých plánech a mě to začalo 

splývat, tak jsem to blbě napsal. Pak se mi 

zase zjevil Štefan a v hlavě mi šrotovalo, jak 

stručně zdůvodnit proč jsem s ním skončil. 

Přišel problém s kohoutem v koupelně. Měl 

jsem radost, že jsem vyměnil gumičku a 

přestal kapat, ale žena mě sprdla, že dělám 

binec v bytě. 

Chystal jsem se na vernisáž Petra Volfa a 

litoval, že zároveň nemůžu být na vernisáži 

v muzeu.  

To je jedna z bolesti současné bláznivé doby, 

že se lidi nedovedou domluvit. 2 až 4 věci 

najednou. 

V Židovské škole to bylo jako židovské 

škole.  Spousta lidi ale jak bývá zvykem, 

byla to vernisáž ODS = Petrovi  kamarádi z 

doby jeho působení v politice. 

Do toho přišla mi moje nová nahrávací 

technika. Do teďka nevím, zda neselhala. Při 

mé mizerné paměti by to bylo neštěstí. 

Ještě než začaly projevy, mluvil mi Radek o 

návštěvě a vernisáži Hutky 12. května. 

Hledal pro něj program v okolí. To jest kam 

ho vzít. Mluvili jsme o Lodžii. 

S paní učitelkou ze ZUŠ.  Probírali jsme 

taneční vystoupení a nešlo to jinak než přejít 

na vztahy mezi kolegy. Zmínila se o akci 

ZUŠ Open.  A že by se ten den daly použít 

moje fotky. 

Ještě jeden zážitek z vernisáže. Byl tam 

sympatický hoch s kamerou a najednou 

přišla řeč o atletice, asi za to může Miloš. No 

a samozřejmě o dopingu. Hoch byl atlet a 

bylo vidět, jak ho vzpomínky berou. Probrali 

jsme spoustu atletů a nakonec skončili u 

Jarmily Kratochvílové Jaká je to pracovitá 

ženská. Kameraman pak prohlásil, že ona je 

jediná, na kterou by kvůli dopingu neútočil.  

„Cpal to do ní Kváč, její trenér.“ 

Tak teďka jsou tři hodiny pryč, všude tma, 

naši pracující zaslouženě odpočívají a já 

lovím ve své paměti a spoustu věcí mám 

zapomenutých. Bojím se, že až otevřu 

záznamník, že to bude ztracené neuložené.  

 

 
29 04 2017 Houbyčka na nádobí 

Na stole je o kalendář opřen plán nákupu. 

Něco se mi při snídani nezdá. Pak si 

uvědomím, že tam je  napsáno houbyčka na 

nádobí. Přemejšlím. Říká se přece, že jsem 

nenašel žádné houby. Přesto nahlodán. Pak 

mi Há řekla – už když jsem to napsala, něco 

se mi na tom nezdálo. Čekala jsem, jestli si 

toho všimneš. 

Jak je to s tou samozřejmostí v životě? Jen 

v stáří jsme občas blbý? 

 
30 04 2017 O setkávání 

O tom to je. A o rozhovorech. Nejlíp u 

půllitru. I ve frontě na ten půllitru. Lodžie 

má k tomu podmínky. Hoch, Havran. Ptám 

se kolik lidí prošlo a hned, co dělá. Někde 

pod Brdy podílí se na lesní školce. Říkáme, 

že to my máme taky. V jurtě. I oni mají 

jurtu, to je projekt. Jenže oni dětí šestnáct. 

Osloví mě štíhlý fousatý. Zírám na podobu. 

Marně. Bodejť by jo. Když byl dítě na táboře 

v Příchovicích, odmítal při bojovce jít na 

kontrolu na hřbitov. Brečel, nepomohla ani 

záruka (že ho vezmeme za ruku). Teď má 

vedle sebe dítě, jako byl tenkrát on. 

S paní fotografkou shodujeme se na tom, že 

reportáž fotografická má dost společného 

s reportáží písemnou. Není to legrace, když 

obě funkce najednou. Alespoň jedna 

z technik (foťák, záznamník) obvykle 

vypoví. Zvlášť moje levné. Pak mi 

vysvětluje, nutnost úpravy fotek. I ten 

nejdražší foťák vidí jinak, než lidské oko. 

Zejména barvy. Možná proto já rád 

černobíle. Přijela do Lodžie z Německa.  

 
03 15 2017 Sedím na kredenci 

Loupu jablka. V květnu už ty doma 

skladované jsou nicmoc. Vybavuje se mi 

knížka malíře Komárka. Jak tam píše, že 

spotřebovává vždycky ty špatné a ty dobré 

nechává, ony se zkazí, než na ně dojde. A 

nakonec ty dříve nejlepší na jaře nese 

vyhodit. Knížka se jmenuje Pojednání o mé 
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radostné cestě od kolébky ke krematoriu. 

Však nejlepší byl mistr jako vypravěč. 

Ještě na té kredenci, než jsem přidal skořici a 

dal jablka vařit, napadlo mě, zdali vůbec má 

smysl jakkoli šetřit. Jablka se zkazí, skryté 

pralinky vzápětí někdo najde. A peníze? Na 

co jsou? 

 
06 05 2017 Pes polknul teploměr 

Stalo se v Hradci, když jsme jeli pro 

výsledky orienťáku. Pro Vláďu (veterinář) 

dodávám, že to byl teploměr klasický, 

rtuťový. Pro ochránce zvířat sděluji, že 

teploměr nakonec vyšel. Pro psychiatry 

dodávám, že jsem blázen nejen ve dne, ale i 

v noci, protože událost přihodila se ve snu. 

Teploměr vyšel, než jsem se stačil probudit, 

všichni jsme měli radost. 

Pes byl velký, možná odrůdy Ovčák. Snad 

můžu prozradit, že patřil mému příteli a že 

ho hlídaly děti. Což byla principielně blbost 

a jsme si to potom dost vyčítali.  

Teď, už za střízliva, hodnotím si, jestli jsou 

lepší sny erotické, nebo teploměrové. Je to 

jednoduché. Ty první nemám, ty druhé jsou 

dost blbé. A tak se uklidňuju, hlavně že 

spím. Teploměr si pro jistotu na noční stolek 

nedávám.   

 
07 05 2017 Chvilku koukám  

na ty pány, co jsou v televizi, na věži. 

Vypadají tak pěkně učesaně v těch 

kravatách. Když poslouchám každého z nich 

a představím si, jak mluví sám, má pravdu. 

Pak řekne ten druhý svoje něco – a má taky 

pravdu. Jen je to opačné od toho prvního. 

Takhle vypadá politika.  

Nejkrásnější je ten pěkný výhled z okna. Ten 

je pravdivý? 

 
08 05 2017 Rovnání 

Jdu do hospody srovnat si to všechno 

v hlavě. Tam jen šenkýřka. Taková docela 

malá hubená. Překvapilo, jak věcně mluví o 

své práci, o rodině, polorozpadlé, o psech. 

To bylo pěkné, o těch psech. Závody tak, že 

je u jednoho psa navázaná a běží s ním, nebo 

navázanou koloběžku, na které jede.  

Ale mě překvapilo, že zabývá se psy, které si 

bere z útulku a ty vychovává do normálního 

života, protože bývalý majitel se k nim 

nechoval dobře. Tedy musí s nimi nejdřív 

překonat jejich obavy, možná strach z lidí, 

možná i určitou zlobu. Srovnat je. 

 

10 05 2017 Uprostřed záhonu 

byl tulipán. Poněkud nepatřičný. Záhon ještě 

neupravený, pro zeleninu tradičně určený. 

Tulipány mají své místo jinde, vzdáleně. 

Tulipány vzácné, protože z Hollandie 

pašované. Ještě z doby, kdy jičínské 

partnerství s městem Wijk žilo.  

Zajisté jsme jej do místa pro okurky 

nevsadili. Tedy kdo? Pozorujeme ho od kávy 

Jihlavanka a vysvětlení neumíme. Nějaké 

laické, srozumitelné. Přenesla si myška 

cibulku tulipánovou v době, kdy na zahradě 

nevládneme my a ona si v noci žije svým 

přírodním životem? Nebo semínko přenesl 

vítr západní? Či brouk? Či pták? Kosů je tu 

mnoho, čekají, až třešně dozrajou.  

Jak jde věk, smiřujeme se s tím, že už 

mnoho věcí zůstane nám nevysvětleno. 

Nestačíme vysvětlení vyčíst, nebo nějak 

vygooglovat. Má nám to snad vadit? 

Nestačí pozorovat? Semínka ředkviček 

navečer jsme zaseli. Ale možná dva dny 

dozadu to bylo. I jiných užitečných „kytek“. 

Ráno dohadovali kam a nedohodli. Každý 

zapomněl jinak. Skoro hádka, tak jsme šli 

vytrhávat trávu, jinam, té je všude dost. 

Večer byly ředkvičky venku. Je to vůbec 

možné, tak rychle? 

V světě létajících tulipánů je. Akorát si toho 

nestačíme všimnout. 

 
 

15 05 2017 Problém volby 

Blbá moderní technika, kdy fotku pořídíme 

pouhým zmáčknutím, a ony tam všechny 

jsou, nemusí být jen pro radost. Kdo se pak 

na ten přecpaný foťák a počítač má dívat? Za 

časů analogových, kdy bylo třeba film 

vyvolat a pak nezvětšovat, přemýšlel jsem 

nad jednotlivými obrázky. Nejen práce, i 

materiál něco stojí.  

Dneska cvakáme a cvakáme a cvakáme. Nad 

záběrem nepřemýšlíme. Taky to podle toho 

vypadá. Což si ale nepřipouštíme. Neboť 

nám to ješitnost nedovolí. Takže nastává 

problém, co vyřadit. Když všechny fotky 

jsou krásné, že? 
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Střih. Miloš Forman, když se „zavřel do 

střižny“, nebyl na tom líp. A má Oskara. 

Pravda, tam jde o souvislosti, vztahy. Kterou 

epizodu možno vypustit, aby film nebyl 

tříhodinový a při tom měl logickou dějovou 

linku. A při tom všechno co natočil, mělo 

kvalitu. 

Jako my s fotkami. Kvalitu proto, že jsem to 

dělal já. My. 

Och, naše namyšlenost. Při tom všechno tak 

prosté, jako v literatuře se škrtáním. Nejlepší 

fotka je ta, která dosud nebyla exponována.  

 
17 05 2017 odešel Áda 

Když jsme se jako kolegové scházeli na 

pohřbu, šli jsme po obřadu na Veselku. Pak 

jsme si řekli, že jsme spolu prožili tolik, že 

se sejdeme jako přátelé a nemusí k tomu 

někdo umřít. A tak vzniklo zářiové setkávání 

v nejlepší jičínské hospodě. Adolf Valnoha, 

dlouholetý zástupce ředitele SPŠ Jičín pro 

strojní oddělení, byl v té partě. Nedalo se 

nevšimnout, jak se v poslední době hrbil. 

V pětaosmdesáti měl na to nárok.  

Ale na hlavu byl pořád dobrý. Naše povídání 

mělo vtip.  

Áda byl český kantor. Věrný své škole, kde 

se vyučil, tam učil, a pak až do důchodu 

zástupcoval. S výjimkou doby, kdy měl od 

tehdejšího vedení zakázáno funkci 

vykonávat. Což svědčí o jeho přístupu. 

Sportoval, (volejbal, lyže a další), staral se o 

dům, zahradu. V Dolním Lochově 

starostoval. Z té doby, bylo to dost brzy po 

Listopadu, vzpomínám na úžasné nadšení. 

Vyprávěl mi, že pod Svatou Annou bude 

jednou golfové hřiště. Americký podnikatel 

domluví se na dálku s podnikatelem 

japonským na partii golfu. Oba, každý z jiné 

strany, sletí se na letišti ve Vokšicích. Večer 

pak u koňaku domluví si milionové 

obchody. Ale možná miliardové. „A ty tam 

budeš dělat co?“ Už nevím, jak odpověděl. 

Ale já si představuju, jak jezdí s takovým 

autíčkem a seká trávu. 

Umřel dobrý člověk. 

 

KaNiHu 
Z auta vyndali dvě přilby, dvě kolečka, 

velkou tašku a dvě děti. Řekli nám, že máme 

dávat šestnáct kapek a odjeli. Na kola. 

Kapky jsme rázem zapomněli. Moderní 

rodina. Celý víkend budeme pedagogovat 

my. Po staru. 

Šli jsme na pumptrek. Hubert se chytil záhy, 

když upadl, slíbil jsem, že když bude řvát, 

půjdeme domů. Tak jezdil. Nina padla záhy, 

roztrhla si parádní legíny a taky trochu 

koleno. Řvala vytrvaleji. Moc nepomáhala 

ani skvělá výchovná věta: „Neřvi, vole.“ 

Hubert nám oznámil, že on domů nepůjde. 

Bude tady jezdit. 

Večeři snědli. Zuby si čistí tak, že nejdříve 

snědí pastu, pak si umejou kartáček a jdou 

spát.  

V sobotu se jim v trhu moc nelíbilo, 

zmrzlinu upustil jen Hubert, Nina si 

pokapala parádní blůzu. Líbil se jim bazén 

v parku. Běhali okolo. Těšil jsem se, že tam 

spadnou a budu mít co fotit. Ne. 

Na zahradě se jim líbilo, mohli neomezeně 

běhat okolo chaty a házet míč do záhonů. 

Skamarádili se s ukrajinskými dětmi od 

sousedů a ty byly ještě divočejší než naše. 

Internacionalismus nás potěšil. 

Doma pak byla Nina intelektuální. 

Překreslovala a vystřihovala z časopisu 

Světýlko.  I Hubert se snažil s pastelkami. 

Radoval jsem se, že nemáme televizní děti. 

No, trochu jo. 

Ale nejvíc mám radost, když sedíme 

v chodbě a zpíváme. Divil jsem se, kolik 

umějí písniček. Pokusili se i o kolektivní 

recitaci. A jsou normální. Zas tak dlouho to 

nevydrží.  

Když jsme přijeli z kola, užívali si dlouhou 

chodbu ve sklepě, než jsem uklidil své kolo, 

byly zmizelé. Akorát jsem slyšel podivné 

pískání. I s koly byli zalezlí ve výtahu do 

druhého domu a čas si krátili mačkáním 

zvonku poruchové signalizace. Tak jsem je 

dopravil do správného výtahu a Hubert 

pravil, že už chce spát.  

Byli jsme rádi, když si je v neděli večer 

rodiče odvezli. Nejvíc nás potěšilo, že Nina 

to na boulích na závěr přece jen sama zkusila 

a už padala jen málo.      

 

(Pumptrek je oválná trať skládající se z 

několika hupů a klopených zatáček. 

V Jičíně se nachází u Maxi Hitu.) 


