
 1 

 

  

 
Jinčí čin to rozjel 
Řekla si ta parta holek a kluků, že udělají 
vedlejší program k festivalu JMP. Jsou to ty 
a ti, kteří bývají vidět při mnohém kulturním 
dění v Jičíně. Kupříkladu v Lodžii. Tady už 
třetím rokem. Vedlejší neznamená podřadný.  
Znamená jiný. Kupříkladu nekomerční. 
Kupříkladu jinde. Zvou lidi do míst, které 
neznají, nebo které pozapomněli. Mezi 
paneláky i do nich. Kupříkladu na 
přednášky. Nebo do hospody. Ať vidí, jak to 
v Rentu v Bunkru vypadá. 
Rozjeli to tak, že vydali i své noviny. V nich 
to vysvětlují, vedou anketu, dávají lidem 
slovo. 
Dělají to po svém. Trochu ve zmatku. 
Pobíhají po baráku, lepí plakáty. Vymezují 
prostor pro posezení, pro napití a zakousnutí. 
Nepřetržitě běží film. U vstupu hraje kapela. 
Pak je stejně všechno jinak a nikomu to 
nevadí. Třeba že ještě neskončila přednáška 
a už hraje kapela. Nebo to jen ladí a 
ozvučují? Jen my starci jsme poněkud 
dezorientovaní. Měli bychme si konečně 
uvědomit, že takový je holt náš život. 
Čtvrtek. Budova VZP.  
Bývalý sekretariát. (Budova OV KSČ). Tam 
se milí mladí přátelé dělaly dějiny. 
Spořitelna, to bývala zasedačka, lékárna, to 
už nevím, budova bez výtahu, tam se 
úřadovalo. „V Listopadu“ byly myšlenky 
věnovat budovu zdravotnictví, ale ten 
výtah…  
Teď patří dům městu. Záměr – sociální 
služby a pedagogicko-psychologická 
poradna. Vnitřek se vybourá, boleťák a 

azbest přijde pryč. Zůstane jen 
železobetonový skelet. Cena asi 44 milionů 
bez DPH, dotace asi 20 milionů, dokončení  
červen 2020. Pánové z radnice, Hamáček a 
Šmíd byli struční a věcní. 
Přednáška o sídlištích M. Kohouta se 
protáhla na dvojnásobek času a vyslechlo ji 
39 lidí, převážně mladých. Před koncem 
odešlo jen 5.  
Po baráku pobíhali pořadatelé, muzikanti, 
věšeli plakáty, které tak přesně neplatily, ale 
nikdo se nenaštval. Hlavně, že divadlo 
s názvem Vstupujte jednotlivě našli.  Bylo 
totiž zajímavé svou záhadností. Pán v bílém 
plášti posadil jednotlivce na židli, pak mu 
dívka dala k opatrování květinu, že ji nesmí 
dát z ruky. Pak tomu jednotlivcovi zavázali 
oči a hučeli do něj tak, že slib nedodržel. Za 
což mu posléze dívka projevila nelibost a 
jemu to bylo líto. Byla pěkná, nezasloužila si 
to. Psychologická hříčka pro jednoho diváka 
o tom, jak to ve světě chodí. Divák odtud 
vyjde a nemůže se z toho sebrat. 
Na závěr byla muzika a o té ať píšou ti, kdož 
tomu rozumí.  
 
Pátek. V okolí Bunkru. 
Správně Sídliště Nové Město. Dobře 
vybrané. Jedno ze dvou jičínských sídlišť, 
každé po čtyřech tisících. To druhé, Sídliště 
Husova, se povedlo. Abychom se vyjádřili o 
jižní části Jičína decentně. Je užitečné to 
srovnání. Dobrý nápad Jinčího Činu (JČ) 
přivést sem tolik lidí.  
I když – domorodců málo. Nejsou zvyklí. 
Takže jsou tu hlavně příznivci JČ, tedy 
mladí. Pár domorodců přišlo na přednášky. 
Nevěděli co je JČ, co je čeká. Škoda. V 
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Jičínském zpravodaji to Pavlína dobře 
vysvětlila. Nejsme zvyklí vyhledávat, 
zajímat se. Musíme mít všechno polopatě.  
Pečlivě seřazené. Improvizace nás děsí. 
Taky jeden z poznatků, který JČ přináší. 
Ale ten plácek před vchodem do Exitu 
skvěle zaplněn. Kavárnice Eliška a Markéta 
přijely z Hradce. Tam mají kolovou kavárnu. 
Jmenuje se Bajkazyl. Dáš si kafe, oni ti 
spravějí kolo. Nebo si spravíš sám. Do Jičína 
přivezly skvělé limonády vlastnoručně 
míchané. Když melou kafe, vypráví o něm.  
Vedle Postav si sídliště. Děti si nejdřív 
vyberou dřevěný špalík – panelák, potom ho 
pomalují. Pomalují i sebe, některé maminku. 
Ostatně malují i dospělí. Kdo by nechtěl mít 
svůj panelák. 
Blešák. Blešáky jsou v Jičíně v oblibě. 
Zkoušejí, předvádí se děti i maminky. Na 
šňůrách je náležitý výběr. Je to krásný 
estetizující prvek. Neměl by být na sídlištích 
častější? Knižní „velkoobchod“ byl tedy 
menší. Učebnice matematiky se neprodala. 
Street art táhnul. Až z Olomouce přijela 
parta, která učila jičínské děti malovat 
graffiti. A si je přesnější sprejovat. Jak 
blízkou musí být nádobka, aby se dílo 
nerozpíjelo. Mnozí nevědí, že tohle je 
umělecký směr, který se učí na vysokých 
školách. Ti hoši tam studují. Vida, každá věc 
má dvě své stránky. Oni mají skupinu, 
majitelé zdí si je objednávají, aby jim tu zeď 
vyzdobili. Vše se řádným posvěcením úřadů. 
Nejsou to tedy jen grázlové, jaké ukazuje 
známý film. 
Umění expanduje do okolí.  Na různých 
místech jsou natažené šňůry, na nich trika, 
na nich citáty, poezie. Hledej! 
Přednášky byly tři a nebudeme je popisovat 
detailně. Účast byla od dvacíti do 
osmatřicíti. Pár domorodců přišlo, zejména 
očekávali diskuzi. Že si vylejou své srdce. 
Oprávněně. Ale moderátor se držel svého, 
nepřipustil zabíhání do detailů. I autor 
článku byl usazen. 
Z úst přednášejících kupříkladu zaznělo: 
Urbanismus není moc o lidech. … Je sídliště 
anonymní? … Vykořenění. … Lidi si našli 
způsob soužití s místem. … O sídlištích 
v malých městech se ví málo. … Co s těmi 
auty? … Atd. 

Diskuze o podobě jičínských sídlišť byla 
očekávaná a pokračovala i v kuloárech Přišli 
ti zastupitelé, kteří teď vládnou (I. Krabcová, 
P. Hamáček, L. Havel), z opozice jen L. 
Brykner. Sestavu doplnil městský architekt 
Jiránek. Škoda, že ne další. 
Jistě, že vstoupila politika. Trochu divadlo. 
To když se do sebe pustili pan místostarosta 
Hamáček a Láďa Brykner. Ve věci 
Odpočinkové zóny Cidlina. Ale bylo to 
pěkné, věcné, moderátor to zvládnul. Ale 
vždyť politika je divadlo. 
Hlavní témata – parkování, Odpočinková 
zóna včetně napojení na popovickou silnici, 
děti si své místo najdou, teď mají jiné zájmy, 
byty jsou drahé a to nám trochu pomáhá, je 
třeba se naučit komunikovat, výkup 
pozemku pro veřejné stavby je často 
problém, málo zeleně, nafukovací hala pro 
tenis apod. Bunkr – uklidit, odvětrat, zjistit, 
zda občané projeví o budovu zájem.  
Tak tohle byl jen kousek pátku v podání JČ. 
 
Sobota. Sídliště Husova za Billou. 
Parčík se skupinou stromů a dětským 
hřištěm. Poslyšme, co se sem všechno vejde.  
Parta tanečníků a tanečnic. Nejen tancujou, 
ale i učí. Skupinové. Pohybové, ale i náhlé 
zklidnění. Převleky, jakou součást tance. 
Okolo stolu šijou si dívky, i kluci pytlíčky 
z klůcků. Jako se za starých časů sedávalo, 
povídalo, pracovalo. A zase blešák. 
Rozvěšené šatstvo mezi stromy je skvělý 
výtvarný prvek. Přineseš, zkoušíš, odneseš, 
nebo ani ne. Vždyť je to symbol. Symbol 
výměny, dobročinnosti. Vzájemné pomoci. 
Radosti z objevování, když najdeš hledané. 
A to všechno bez jediné koruny. 
A zase přednáška, diskuze. Lidé se střídají. I 
oni chtějí říct svoje. Můžou. Jeden detail: 
elektrika. Kvůli promítání. Natáhne se kabel 
od dobrých sousedů z domu. Všechno jde, 
při dobré vůli. A nápadech.  
Divadlo. Přijeli komedianti. Na staročeský 
způsob. Postaví se stan. Ejhle, kde by se 
všichni vešli. Takže divadlo v otevřeném 
stanu, divácké lavice do oblouku venku. Na 
sídlišti ozývá se smích a tleskání. Divadlo 
svépomocí. Užívají si diváci i herci. 
Ptačí budky – krmítka. O tom víc, u toho 
jsme byli. Sháněli jsme bedýnky po ovoci a 
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zelenině, odřezky u pana truhláře, zbytky latí 
na stavbě, dokonce i krytinu na střechu. 
Nakonec vezli jsme plné auto materiálu. 
Všechno je k mání zadara. Jen trpělivost. 
Stejně jsme se báli. Že nikdo nepřijde. Že se 
nebude dařit. Že bude chybět nářadí, nebo 
materiál. Akorát chyběly hranolky dvakrát 
dva. I hřebíky se našly. Ale hlavní 
překvapení bylo v zájmu. Pracovaly rodinné 
týmy. Velcí, malí. Překvapení v tom, že 
převládaly ženy. Většina výrobců kouzelně 
ničemných. Ani kluci dneska neumí 
přeříznout lať.  Ale překvapily Vrchlabačky. 
Maminka a dvě dcery. Pak holky přiznaly, 
že chodí do dílny k dědečkovi. 
Tenhle vrchlabský tým vyrobil první budku 
a taky si ji odvezl domů. Jen jedna budka 
zůstala tam viset na stromě. Původní záměr 
ponechat je tu, se nesplnil, ale nevadí. 
Radost z vlastního výrobku stojí zato.  
Lidé z domu přicházejí, protože viděli 
z okna. Taky JČ roznesl letáčky. Zírají. 
Nejsou zvyklí systému udělej si sám, pomoz 
druhým. Zapojují se. Ale to je přece ono. I 
takhle se dá žít na sídlišti. 
Slušelo by se pochválit celý ten jinčíčinový 
tým. Ale oni by o to asi ani nestáli. 
 
Neděle – Taky Balbineum.  
Balbineum je spolek, který se stará o 
Jezuitskou kolej. Tu otvírá, aby tam oživil 
kulturní dění. Naposledy, vzpomínám, 
konalo se na Valdštejnské slavnosti. Ale 
taky, to je nejdůležitější, usiluje, aby se tu 
dělo něco stavebně. Přináší radnici návrhy 
na takové úpravy, aby se kolej postupně 
měnila na vzdělávací centrum. Ostatně kvůli 
tomu, ji Jezuiti postavili.  
Slovo „postupně“ je výstižné. Stovky 
milionů, o kterých bývala řeč, se na Kolej 
neseženou. Úředně se tomu říká, že se 
nenašel vhodný dotační titul. Ale úpravy po 
malých částkách se provést dají, aby 
Národní kulturní památka po částech plnila 
svůj účel. Tohle všechno se hledá, vymýšlí. 
Věru to není lehké. Budova se v historii 
přestavovala, jak postupně měnila svou 
funkci. Byla školou, byla kasárnami pro 
naši, posléze sovětskou armádu. Přestavby 
byly často necitlivé z hlediska památkové 

hodnoty. Dnešní přístup musí být citlivější a 
zákonnější.  
Kupříkladu omítky, výmalba. Jen podrobný 
průzkum není maličkost (peníze, čas…). A 
tak se musí opatrně, aby vespod malba 
zůstala zachována, ale zdi sloužily. Vojáci si 
v budově stavěli příčky podle své potřeby. 
Ty jsou teď opatrně rušeny, aby se půdorys 
vrátil do původního historického stavu, ale 
aby prostory sloužily záměru. Kupříkladu 
pro galerii. Zatím v přízemí druhého 
nádvoří. Opatrně se musí s elektroinstalací. 
Ta je zatímně tažena po povrchu, aby 
alespoň pro letní provoz posloužila.  
Na provedení záměru dalo město zatím 4,5 
milionů, z toho 2 využily se letos. Jak jde 
čas, jak pokračuje dílo, objevují (odkrývají) 
se prostory a tím i problémy. Přicházejí nové 
myšlenky, nápady. Postupovat se musí 
opatrně, památkáři hlídají historickou 
hodnotu. Úředníci vypracovali dokonce 
materiál Nástrahy a úskalí projektu Balbinea. 
„Ale co s tím, to tam nenapsali.“ Říká 
s trochou ironie nejmenovaný člen Balbinea. 
Tož máme v Jičíně i takový problém. 
Buďme rádi, že ho máme, že jsou lidé a 
spolky, které se starají. A radnice jim jde na 
ruku. Dobře, že na závěr JMP Balbineum 
kolej otevřelo a ukazuje lidem, jak situace 
vypadá. 
 

Pohádkové noviny dnes. 
Ostatně soudím, že jejich stáří je jen o rok 
menší, než celého festivalu. Lidé tam 
odcházejí a přicházejí a to je dobře. Akorát, 
že někteří odcházejí úplně. Vybavuje se mi 
třeba pan malíř Ivo Nesler. Taky myslím 
Jana Hofmanová Mění se i stáří redakce, tj. 
směrem dolů. Brýlaté i nebrýlaté redaktorky 
/ studentky s drahými foťáky na krku 
vypadají dnes nadějně.  
Nám už jen přicházejí vzpomínky. Promiňte 
jednu. Redakce tenkrát obstarávala si i tisk, 
pokud možno sponzorsky. Po skončení 
vydávání byla cukrárna a veškerý výdělek 
přišel potřebným lidem, nebo organizacím. 
Například holčičce Toničce do Indie, 
jičínskému Apropu, či dětskému domovu 
v Nechanicích. Ale nejen.  Tam všude ho 
redakce osobně doručila. O tom současná 
redakce nic neví. Ekonomiku a mezilidské 
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vztahy obstarávají jiní. Je to dobře, není? Je 
to příklad změny, ke které festival Jičín 
město pohádky dospěl. 
   

Výlet Svazu postižených 
civilizačními chorobami 
Ročník třetí. Přihlášených 52, většinou žen.  
Ještě jsme nevyjeli a už se dovídám, že je to 
špatné, na Bradech se velký autobus neotočí. 
Pan řidič z rodu katastrofistů. Jistě že 
nakonec otočil, ale proChor trpěl. Pan farář 
Kordík seděl na schodech jako vždy 
připraven. Jeho výklad ke křížové cestě 
Michaila Ščigola v kostele Svatého 
Bartolomějě plný příměrů. Skvělý. Zase 
příklad toho, jak víra proniká do občanského 
života. Pozoruju Účastníky zájezdu (UZ). 
Zdá se, že většina to bere. Pak si povídáme o 
životě faráře. O ne příliš snadném jednání 
s památkáři. Dostáváme se i k úloze faráře 
ve věznici. Mnozí UZ slyší poprvé jméno 
Magor.  
Jedem se tam podívat. Autobus zastavuje 
před věznicí u sochy Jiřího Sozanského. (= 
pamatník těm, kteří tu za vlády komunistů 
nevinně trpěli). Připomínáme Čihošťského 
faráře Toufara. Taky jak Magor pašoval 
svoje básně z věznice. Patří tohle do 
rozmarného výletu? Jednoznačně ano. Jen 
takový výlet chci pořádat.  
Železnické muzeum je muzeem muzeí. 
Instalace ve starém duchu. Od pazourků po 
teď. Cechovní pravidla byla přísná. Tolik 
nástrojů ještě pamatujeme. Hádanky: Co je 
trdlo? Obchůdek idylický. Školní lavice 
s kalamářem. Brus na kameny se poháněl 
nožně jako šicí stroj. Zdalipak tu v okolí 
ještě někdo brousí? Ale hledači 
polodrahokamů po orbě stále do pole 
vyrážejí. Na obědě měl největší úspěch 
řízek. Čočka na kyselo byla jen jedna. 
Na Kozákov se nejlépe jede na kole. Náš 
těžký a velký autobus tam podle dopravního 
značení nesmí. Pan Katastrofista mi to 
oznamuje hned po obědě. Přidává, že 
parkoviště bude jistě malé.  Ale je to jeho 
povolání. Špatně se mi zažívá čočka. 
Pácháme přestupek proti silničním 
pravidlům. Úspěšně. Spěcháme na hranu, 
abychom viděli start rogal. Jenže rogalistům 
se start nedaří. Nemají správný vítr. Ale 

několik jich odstartovalo, než jsme přijeli. 
Jsou vysoko nad námi. Vzdušné proudění a 
um pilotů překonává gravitaci. I bez 
jakýchkoli motorů. Výhled na vše strany. 
Identifikujeme kopce a moc se nedaří. Jen 
Ještěd je jasný. Špička dík slunečnímu 
odrazu výrazně svítí. Poznatek – přijde na 
člověka věk, kdy mu je lhostejné, kde který 
kopec leží, či jak se co jmenuje. Důležitý je 
celkový vjem. Pochopení, uvědomění si toho 
co vidím. Vnímat to. Kozákov je k tomu 
stvořený.  
Malá Skála = slíbená vyhlášená cukrárna. 
Plánovaná ale byla procházka s výkladem 
podle Jizery. UZ nevydrželi. Většina rázem 
uzdravena, omlazena, cukrárna pro ně 
nejdůležitější. Marně je brzdím, ať jdeme 
pohromadě. Snad i ti pionýři před třiceti léty 
na táboře bylo hodnější.  Do toho na nás 
troubí na cyklostezce auto. „Jen se neposer.“ 
Nevydržel jsem. Za UZ odnesla to holka 
v autě. Tímto se omlouvám.  
Pověst cukrárny se potvrdila. Upíjíme 
ledovou kávu, zakusujeme zákusky. Nojo, 
výlet se zase vydařil.  
 

Životní optimismus v obrazech 
Laďky Arndtové 
Pan galerista Jiří Walter, zvaný Quido, 
pořádá v Galerii na Špejcharu v Bukvici 
výstavy „na klíč“. Nejen pomůže s instalací, 
ale i vtipně promluví a na své klávesy 
zahraje, aby byla nálada.  
Tak stalo se v sobotu 25. srpna, kdy otvíral 
výstavu Laďky Arndtové. Pro galerii byla to 
devětapadesátá výstava, pro paní malířku 
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první samostatná. I když se malířskému 
kumštu už delší čas věnuje.  Ale to bylo se 
Spolkem podkrkonošských výtvarníků. 
Stále je v ní dívka z hájovny u moravského 
Blanska, kde se narodila. Skromnost, 
potěšení z barev a tvarů. Vzpomíná, jak 
někdy okolo roku 79 nastoupila do 
výtvarného kroužku architekta Šindlara. To 
byl začátek. Dnes je studentkou Akademie 
kultury a umění pro seniory v Praze. Do 
hlavního města ji přivedlo její lékárnické 
povolání. 
Na Jičín nezapomíná, ani Jičín na ni. Na 
výstavu do Bukvice sjelo se mnoho jejich 
kolegyň a kolegů. Však byla sama 
překvapena a stále opakovala, kolik přišlo na 
výstavu lidí. Inu, nejen kvůli jejímu 
přátelskému přístupu k životu.  
Olej, akryl, pastel, to jsou její výrazové 
prostředky. Zátiší květinové, chaloupky, 
motivy přírodní, i postavy. S potěšením 
vysvětluje, jak je její Rusalka smutně 
líbezná. Tahle věta hovoří o malířském i 
lidském přístupu. 
Ale pozor: „Nejradši mám krajiny, ale ty 
neumím,“ zní malířské vyznání paní Laďky. 
Zazněla i slova Recept na štěstí. Jak jde 
dohromady malování s lékárnickou praxí? 
Dělala herbáře, sbírala byliny, vytvářela 
léčivé masti.  To je k přírodě blízko. 
Jak je to s lidmi, malířskými vzory? Tady 
zní jména Monet, Kaván, Lebeda. 
Lékárnická kolegyně Ašena Charousková, 
která výstavu zahajovala, řekla: „O Laďce 
by se dal napsat román.“ 
 

Osmnáct Kozích mejdanů. 
Kozí mejdan na farmě v Milkovicích je 
pořádán v době od 23. srpna do neděle 26., 
protože právě v neděli jde měsíc do úplňku. 
V řadě mejdanů nese číslo osmnáct, takže už 
můžeme hovořit o tradici. A zajisté nelze 
povědět, že se mejdan okoukal. Možná 
kolistů a pěšáků ubylo, ale aut naopak. 
Pokladnu pořád nevidět. Není mnoho 
podobných setkání bez vstupného. 
Muzika, divadlo, autorské čtení. Nebo jen 
posezení s kamarády a samozřejmě společné 
naladění nástrojů i hlasů. Prostě pohoda. 
Koná se na louce, i ve chlívě, bez ohledu na 
počasí i s ohledem na něj. Dodejme, že dětí 

neubývá. Kozí mejdan je rodinná záležitost. 
Děti mají rady zvířata, oslíci jsou tu přítulní. 
Spí se v autech, chlívě, hlavně na louce 
v postavených stanech i bez stanů. Jídlo 
koná se podle zásad zdravé výživy.  
Připomeňme si kousek soboty. To je všude, 
že než zvukaři nachystají ty svoje dráty a 
mikrofony, trvá to dlouho. Ve stáji, chcete-li 
ve chlívě, má to svou pikantnost. Všichni tu 
jsou zvyklí, pijou si své pivo nebo limču a 
povídají a čekají. Než se nachystá kapela. 
Tahle jmenuje se Lemingway. Ale objevil se 
cizí hoch s příčnou flétnou a sladil se s nimi. 
Takhle to v muzikantské branži chodí. 
Přišli dva zájemci o autorskou četbu. 
Kytarista se zeptal na jméno, vyzval chvilku 
trpělivosti a pak přistavil mikrofon. Žádný 
problém. I punková generace s dlouhými 
vlasy má zájem o literaturu. Zazněla vlastní 
povídka proChorova o odchodu z tohoto 
světa a možná trochu dlouhá povídka Boba 
Hartmana. Čtenářka přiznala, že s podobným 
čtením jezdí po domovech seniorů.   
Přiznejme i menší kiks. Litoměřické divadlo 
Sex kulomets nevydrželo a začalo svou hru o 
cestovatelích Hanzelkovi a Zikmundovi dřív, 
než skončilo autorské čtení. Alespoň měli 
diváci na výběr. Kombinace moderní 
techniky (počítač s předpřipravenými 
africkými zvuky) a několik starých židlí a 
kufr jako jeviště byla půvabná. „Improvizace 
je na tom to nejlepší, protože se bavíme 
hlavně my. Aby se bavil divák, je super, 
vysvětlili páni herci. 
Pak jsem si vyfotil děti, jak se kamarádí 
s oslíky.  Pak se mě jedna parta zeptala, jestli 
mám zájem o punk. Když jsem vysvětlil, že 
jsem kvůli tomu přijel proti větru na kole 
z Jičína, sklapli. 
Ale musel jsem odjet, abych dojel za světla. 

 
Osudové roky K. Pokorného 
Nechce se věřit, že filmovému 
dokumentaristovi, reportérovi a oldskautovi 
Karlovi Pokornému je pětaosmdesát. Když 
připravoval svůj pořad Osudové roky, pozval 
si ke spolupráci další tři generace. Pořad 
filmových a fotografických dokumentů, 
autentických vyprávění, ale i úvah. 
S pořadem přijeli tito čtyři Pačáci v úterý 18. 
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září do jičínské Knihovny Václava Čtvrtka a 
tam je čekalo na šedesát posluchačů.  
Posluchačů věku strašího, proč to neříct. 
Proč nepřiznat, že období po roce 68 je pro 
většinu žáků a studentů otázkou školního 
dějepisu. Však se k nim ta pohnutá doba 
dostane. Třeba skrz knížky. Možná někteří 
zachytí vyprávění někoho z rodiny. Možná 
jim budou vrtat v hlavě souvislosti. Položí si 
otázku co je hrdinství. 
Však se dostanou do věku těch, kteří přišli 
poslouchat, vzpomínat, i přičinit svoje 
vlastní vzpomínky. Úterní večer byl pro 
mnohé, řekl bych většinu, slavnostní. Vraceli 
se do doby, která mnohým stále leží v hlavě. 
Léta uplynula, ale stále je tu pomníček na 
Letné, kde zahynuli dva Jičíňáci. Lidé, které 
znali. Jiří Veselý byl známý a oblíbený 
zpěvák. Však na něj ve filmu muzikanti 
z kapely vzpomínají. 
Ale nejdříve přijela vojska. Karel fotil 
flexaretem a dostal se přímo před namířenou 
hlaveň. V tom okamžiku záleželo na mladém 
sovětském vojákovi, zdali zmáčkne spoušť. 
Proč nevystřelil? Úžasná událost. Padesát let 
tomu a přes to stále živá.  
V pěkně komponovaném pořadu pak osud 
Jana Palacha. Upálil se člověk. Vedle 
událostí známých pak rozhovor s bratrem. 
Jak ani po smrti neměl mrtvý klid. Přikázali 
exhumovat, nesměl být na Olšanech. 
Vyhrožovali, tehdejší vládcové. O tom moc 
se neví. I tohle Karel natočil. 
Tým ve složení Karel Pokorný, Blanka 
Vašková, Hana Fejfarová, Richard Králíček 
odevzdal skvělou práci. Mluvené slovo 
proložené filmem, fotografiemi, hudbou. 
Dobrá spolupráce s děvčaty v knihovně po 
stránce technické. Karel přivezl i kousek 
svého archivu, zejména novinové články. 
Zaujali i lidé v sále. Absolutní ticho, vysoká 
pozornost. Mnozí přičinili i své vzpomínky. 
I slzy byly, u těch starších. Na závěr zněla 
naše hymna. Oldskaut Karel Pokorný přišel 
ve skautském kroji a po skautsku zdravil. 

Čtení 
Petr Blažek, Radek Schovánek Prvních 
100 dnů Charty 77 
Radek S je jičínský rodák. Asi by málokdo 
tušil, že z obyčejného kluka, absolventa 
průmyslovky, stane se český historik. Má za 

sebou spoustu publikování, písemného i 
slovního, kupříkladu televizního. Knížka 
plná fotek, dokumentů, patří k těm tlustším, 
má 452 stránek. Mimo jiné je tu spousta 
čtení o zajímavých osobnostech té doby.  
 
Jiří Kuběna Paměť Básníka 
Sám básník píše o básnících. Ale i jiných 
umělcích – tedy malířích a sochařích. Tedy 
to znamená, že malíři mají k básníkům 
nejblíže? Cituje Kuběna Mikuláše Medka: 
Medek věděl velmi dobře, že po každém 
možno chtít, jen k čemu sám doroste. 
Místy není Kuběnovo psaní lehkým čtením. 
Tak ostatně bývá, když básníci píšou prózu. 
Takto – píše o svém životě, píše o přátelích, 
které poznal, píše o pocitech. Ano, i o 
pocitech muže, který miluje muže. Tohle bez 
jakéhokoli nádechu senzačna. Až se divíme, 
kolik umělců se takto narodilo. Až si 
uvědomíme, kterak ona jinakost erotična 
formuluje člověka v mnoha oblastech 
člověčího konání, člověčích vlastností. Zdali 
právě tohle není příčinou, či prapříčinou 
geniality umělecké? 
Vraťme se ke knížce. Je středně tlustá – 456 
stran. Konzervativní, tj. má rejstřík, ediční 
vysvětlivky. Má dosti fotek. Už jsme 
pověděli, že svérázně psaná. Dlouhé věty, 
uvnitř rozdělené pomlčkami. S jejich pomocí 
skvěle charakterizuje lidi. Archaismy. Inu 
tak píše básník. Kapitoly i podkapitoly. 
Pomocí jejich nadpisů nacházíme portréty, 
spíš náčrty k portrétům zajímavých umělců. 
Můžeme je vyhledávat a číst o nich jen dle 
chuti. Nebo poctivě bez vynechávek. Pak 
chce se poznámky činit, výpisky po 
staročesku. Moudra zapisovat. Kuběnova, i 
portrétovaných. 
Je knížka Kuběnovým životopisem? Pokud 
ano, tak svérázným. Autor si vybírá. Děje i 
osoby. Skrze to pak poznáváme autora i 
postavy. Chce se nám vidět obrazy umělců, 
o nichž je řeč. Osoby některé najdeme na 
fotografiích. Píše o kráse žen, ale raději 
mužů. Té rozuměl víc.  
Jiří Kuběna právem se řadí do kategorie 
šestatřicátníků. Podle data narození 1936 i 
spřízněnosti duší patří sem Václav Havel a 
další.  Kupříkladu Josef Topol, Pavel 
Švanda, Věra Linhartová, Viola Fischerová, 
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Alena Wagnerová … Zbývá dodat, že 
občanské jméno autora je Jiří Paukert. A 
často je zván pánem ne Bítově, kde byl část 
života kastelánem. 
 

Kousky z deníku 
 
28 08 2018 7:12 Po obědě pijeme kávu 
Julinka kávu s mlékem bez kávy. Ještě si ji 
v životě užije dost, když bude učitelkou po 
mamince. Teď nám vypráví, jak jsou rozbité 
chodníky v ulici Karla Vika a jak to s ní 
drncalo, když jsme se byli projet. Je to 
taková tichá ulice, ale zeleně moc ne. Jako 
ostatně na Novém Městě. Má na to tu svou 
dětskou řeč. 
Koukám na ní, je na ní pěkné pokoukání. 
Ani jí neřeknu, ať o chodnících jde povědět 
na radnici. 
 
29 08 2018 7:25 Rozvážím 
- Po cestě sháním pomocníky na výrobu 
ptačích budek. Radost, když mi pan Senior 
řekne, že mu stačí jedna hůl a tou druhou 
může s dětmi řezat. V nejmenované 
truhlárně mi dali pytel dřevíček. Zato v Bille 
mně vyhodili, když jsem chtěl, jestli si smím 
materiál u nich na rampě ponechat. Ať si 
zavolám do Prahy. 
- Některé odběratele potkám, a tak si ušetřím 
cestu. I maminku s kočárkem a holčičkou 
pěší. Maminka děti poučí ať mě pozdraví. 
Děti řeknou: „Ahoj proChore.“ A já mám 
z toho radost. 
- Na velišském okruhu začal podzim. 
Čerstvě obrácená hlína voní, tak zpomalím, 
abych přivoněl. Stejně už rychleji neumím.  
Vyhlídková lavička má nedotažené šroubky. 
Zastavuju cyklisty, chci šroubovák. To 
kolistické nářadí je příliš jemné, nepomůže. 
Tak si aspoň povídáme. Říká, že jede do 
Prahy. Panejo! Vysvětluje kudy, má to 
zmáknuté. Tu oblast za Dětenicemi bych 
bral taky. 
- Starší skautka (oldskautka) zastaví mne a 
ptá se, kdy bude skautský ples. Prý ten 
poslední byl tak pěkný. Nejsem skaut, ale 
skauta doma máme, tak vím. Nejsou lidi. 
Generace, která by ho uspořádala, není. 

Odcházejí do škol, do Života. Ale možná za 
rok. 
 
30 08 2018 Připravit vejlet 
pro celý autobus není sranda. Vždycky je 
někdo nespokojenej, vždycky někomu něco 
nechutná, vždycky někam přijdem pozdě. 
Trnu už když trať objíždíme.  
Hospody otvírají až v jedenáct, ale kafe 
bychme potřebovali v deset. Smetanovu 
vyhlídku nemůžeme najít. Je za hájkem. Tím 
půvabnější. Panoramata se otvírají, když se 
trochu popojde. Jenže pro osazenstvo 
autobusu je to daleko a pan řidič by po 
kamenité cestě s kalužemi asi nechtěl. 
S lítostí si užíváme alespoň my. 
Na Kozákov se cesta klikatí víc než nejvíc. 
A nahoru a dolů. Obdivuju Há za volantem a 
radši nic neříkám. Jsem rád, že neříká ani 
ona, nebylo by to libé. Hranu, kde se 
rozbíhají rogalisté, našli jsme snadno. I 
výhledy. Výběr v hospodě náležitý, chuťově 
i cenově přijatelný. Leč radovat se nesmíme. 
11. září nepůjde elektrika, hospoda bude 
zavřená. I kiosek. Dopr. Jednou do roka. 
Zrovna v době výletu. 
Kličkujeme na Malou skálu a radši 
nemluvíme ani jeden. Tady problém 
s parkováním i našeho malého autíčka, 
neřkuli autobusu. Boučkův statek, jak to říct, 
takovej dost zanedbanej. Zkuste Sokolovnu. 
Zkoušíme Sokolovnu. Dámy ochotné, akorát 
v tak malé hospůdce nemůžou tak široký 
výběr.  
Všechno přeplánovat? Jó, milánkové, bejt 
výletový referent není žádná sranda. 
 
31 08 2018 Návštěva 
Chudák Kája, chudák Ema. Nemají trochu 
klidu. Než si je stačíme prohlídnout, další 
čtyři přišli otravovat. Hajzlíci berou Emičku 
jako panenku, chtějí ji chovat, chtějí ji hladit. 
Otec trne nad tou nehygieničností. Byl by 
rád, kdyby přišel primář a všechny nás 
vyhodil. Hujerovce. Celou cikánskou naší 
rodinu. 
Ema to pochopila a chtěla jim něco říct. Ale 
to neumí, tak se rozbrečí. Hlady. Maminka 
jde s ní do křesla, jedí. Hajzlíci sedí na 
židlích ve vymezené vzdálenosti, ale ty si 
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neustále přisouvají. Mají blbé dotazy. Třeba 
jak se to dítě dostane z břicha. 
Nabízím, že je svezu výtahem, aby byl klid. 
Ne. Kojení je pro ně důležitější. 
Akorát jsem si stačil všimnout, že pravnučka 
vypadá docela inteligentně, řvát umí pěkně 
miminkovsky. Ale si mě moc nevšímala. 
Aby taky, při tom náporu okukování. 
 
04 09 2018 9:49 Miláčkové 
Těm holčičkám je teď asi měsíc a asi tejden. 
Takže nedorostly k titulu Hajzlíků, však se 
toho dočkají. Teď je na ně pěkné podívání i 
když řvou. Podívání i na rodiče. Netušil 
jsem, že se jednou bude O bavit o barvě 
hovínek, či M vysloví větu: „Jeden držíme, 
jeden mydlíme. Zítra si to vyměníme.“ 
Libý pohled není jen na praděti, ale i jejich 
rodiče. Netušil jsem, že do toho takhle 
spadneme i my. 
 
04 09 2018 Vinš novoroční 
na 5779 rok dostali jsme už dnes. Podle 
židovského kalendáře. Dík, Baševi. Hlavně 
ale dík za všechny koncerty, přednášky, 
výstavy, které v Synagoze a Židovské škole 
(Židovská ulice čp. 100) konáte. A to nejen 
s tématikou židovskou či izraelskou. Sál, 
dvorek i bar je blízko náměstí a je 
k dispozici všemu bohulibému konání. 
Vybavuje se vzpomínka na Svátek hudby, 
Dokufest, Jičínský Šoulet, ale třeba i 
autorské čtení, či přednáška o praktikách 
tajné policie. 
Baševi je užitečný spolek s lidmi, kteří se 
starají. Terezka, Honza a další. Příjemné na 
tom je, že se napojují i lidé odjinud. Třeba 
Monika, Bára, Míša. 
 
05 09 2018 16:59 Václav provokuje 
A to je dobře. V zářiovém čísle měsíčníku 
Kobra (www.ikobra.cz) se ptá, kdo čte 
sbírky současných autorů. Soudí, že náklad 
200 kusů je už prakticky neprodejný. Ptá se, 
koho sbírky oslovují. Zda vědce, či badatele. 
A hned přidává otázku, zda by existovaly 
TVAR či PSÍ VÍNO, kdyby tyto časopisy 
nedostávaly dotace od ministerstva kultury. 
Pravda, Kobra funguje předlouho bez dotací. 
Ale je to makačka, samozřejmě bez honoráře 
a výtisky jsou zadara. Prochoroviny už 

dvacet roků nápodobně. Tož, nechcete někdo 
vydávat noviny? Nebo alespoň pomoci. 
Nestačí to, Václavovi. Chtěl by anketu „Co 
Vás zaujalo v kultuře v okrese Jičín v roce 
2018?“ Též zajímavé. Zejména kdyby se 
k věci vyjádřili zástupci lidu (zastupitelové). 
Prochoroviny se připojují.  
 
05 09 2018 7:51 Prototyp nešiků 
Děláme prototyp ptačí budky pro dětské 
dílny. Martin, jeho dlouhovlasá žena a já. 
Prototyp nešiků. Zakládáme si na tom, že 
recyklujeme. Bedýnky po ovoci se rozeberou 
a udělá se krmítko. Tolik teorie. Rozborka je 
náročná. Seskobičkovaná bedýnka je z pěkné 
překližky, pokud se to umí. Poškodí se při 
tom šroubovák a některý prst, jak ten 
šroubovák vyběhne. Nebo několik prstů. 
Celý náš život je docela dobrodružství.  
Nejvíc nás štve, že sloupek co podpírá 
střechu, se zatlučením hřebíku štípne. Dopr. 
Martin a dlouhovlasá žena řeknou, že musí 
jít nakrmit rodinu. Já se ještě chvíli snažím, 
pak se sobě vymluvím na to, že už je čas na 
spaní. Ještě máme na své snažení tejden. 
 
12 09 2018 Třetí prototyp 
krmítek. Divím se, že to Martina pořád baví. 
Ale už je boudička taková festovější. 
Sloupky, co nesou střechu, udělali jsme 
silnější a neštípou se, když zatlučeme hřebík. 
A střecha je kryta krytinou. Z poctivého 
bonského šindele. Dokonce si Martin 
prosadil, že jsme zadělali díru v podlaze, aby 
nevypadávaly drobečky. Nikdo jsme se 
neřízli do prstu, ani nepraštili kladívkem. 
Jsem na nás hrdej. Chvíli. 
Dostavila se Há v parádní blůzičce a 
oznámila, že urazila u auta zpětné zrcátko. 
Ale že všechny kousky našla, tak to můžu 
slepit. (Test, pánové. Jak v takové chvíli 
doma reagujete?) 
Může mít člověk někdy z něčeho radost? 
A proč by ji měl mít? 
 
13 09 2018 Půl páté ráno 
Někdo někde rozhodnul, že bych měl mít 
dost. Spánku. Víc si nezasloužím? Spánek se 
zasluhuje? 
Potmě se v hlavě melou události. Začal JMP. 
Od doby, kdy jsem z něj po devatenácti 
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letech vystoupil, se mu vyhýbám. Nebudu to 
vysvětlovat. Nemám komu. Dostal se 
pohádkovej festival kamsi jinam. Na jevišti 
bude naše Kačka. Jako dětský papaláš. Měl 
jsem si jít poslechnout?  
Potěšil mě ale Jinčí čin. Jak ta parta holek 
přivádí lidi na méně obvyklá místa. Tam 
přednášky, diskuze, trochu jiná kultura. 
Skrze ptačí budky zkusím přispět. Taky 
radost z Balbinea, které otvírá Jezuitskou 
kolej. A připomíná Jičíňákům, jak je potřeba 
s ní něco dělat. 
ProChore, vole, máš spát a ty píšeš v posteli 
potmě noviny! 
Beru Rudiše, peřinu, jdu vedle. Konec punku 
v Helsinkách, se jmenuje. Rudiš umí. Ne, 
tohle není na cenu. Ale o kapelách a 
pankáčích dobře se čte. Viz třeba Nebe pod 
Berlínem. Vida, Wiky prozradila, že Nebe 
dostalo Ortena. Ničemu nerozumíš, 
proChore.  
Alois Nebel je jiná kategorie. Komiks. Z něj 
film.  
 
 
Prochoroviny a  Kobra se ptají 
zastupitelů: 

„Co Vás zaujalo v kultuře  
v okrese Jičín v roce 2018?" 
 
Láďa Brykner – Líbí se mi programy 
Lodžie, velká pochvala pro kastelána pana 
Vydru. Velmi zajímavé jsou alternativní 
hudební žánry. Zážitkem byl v loňském roce 
klavírní koncert německého pianisty, 
houslové koncerty Jitky Koláčné, Ashia and 
The Bison Rouge se svými kouzly na 
violoncello nebo třeba skotská muzika plná 
improvizací v rámci právě proběhlého 
Worldfest Lodžie.  
Petr Hamáček – Z kultury mě zaujalo 
nejvíce představení pana Vydry, ovšem teď 
v rychlosti si nemohu vzpomenout, jak se 
jmenoval „Cirkus“ a další akce v lodžii.   
Luděk Havel – Mě těší dění v lodžii obecně 
a Závěsné divadlo Jičín. 
Jan Jiřička - pro mne byl  krásným 
kulturním zážitkem muzikál Stvoření světa 
v podání žáků ZUŠ Jičín. A pro mne patří do 
kultury i to, že se nám podařilo rozhýbat 

stavební práce v areálu Jezuitské koleje tak, 
aby se zde v závěru příštího roku mohla 
usadit kultura, třeba v aranžmá z.s. 
Balbineum. 
Miroslav Kodydek – Měl jsem možnost 
navštívit několik akcí a přestavení. Nechci je 
však jmenovat. Na každé jsem našel něco 
krásného nebo pozitivního bez ohledu na 
velikost či návštěvnost. Hlavně fandím 
lidem, kteří věnují svůj čas a energii pro 
pobavení nebo poučení nás ostatních v rolích 
diváků… 
Ivana Krabcová – Podle mě si v Jičíně 
vybere každý, jsme kulturní město. Vybrala 
bych zážitek z muzikálu ZUŠ Stvoření světa, 
který se konal na jaře. Orchestr, zpěvy, 
herecké výkony a všechno, děti a mládež, 
krásné, pozitivní, povzbuzující. Zážitkem, 
pro mě kulturním, bylo otevření 
zrekonstruovaného jičínského biografu. 
Josef Kubíček – v letošním roce 2018 se mi 
líbily pro svoji tradici a výpravu květnové 
Valdštějnské slavnosti.  
Jan Malý – V kultuře mě zaujal koncert 
skladeb Vadima Petrova v kostele sv. Jakuba 
v podání žáků ZUŠ Jičín dne 14.9. 
Snad takto stručně stačí.  
Joska Novotný -  neutuchající a asi i sílící 
činnost Valdštejského imaginaria v Lodžii, z 
níž se stalo druhé (ne-li první) kulturní 
centrum v  Jičíně, které se podle mě docela 
dobře charakterem svých pořadů doplňuje s 
klasickými a tradičními akcemi KZMJ - 
tradiční festival Jičín - město pohádky - 
velmi nekonvenční výstava Konírna 
imaginární - velmi zdařilá rekonstrukce 
biografu Český ráj, jehož budova teď 
opravdu Jičín zdobí. 
Miloš Starý – 1. Výstava Architekt Čeněk 
Musil a knížka o jeho tvorbě, 2. Konírna 
imaginární, 3. Kultura v loggii (Vivat 
Vydra). 4. Zdařilá rekonstrukce biografu. 5. 
Koncerty symfonického orchestru v divadle 
atd. Bylo z čeho vybírat. 
Milan Smolík – rádi chodíme do 
areálu Valdštejnské lodžie u Jičína. Akce, 
které tam pořádá Valdštejnské imaginárium 
jsou perfektní a mají úžasnou atmosféru. 
Děkujeme. 
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K - KLUB – STŘEDISKO VOLNÉHO     
ČASU JIČÍN 

Valdštejnovo nám. 99 

                          tel.: 493 532 451, 603 373 828 

info@kackojicin.cz     www.kackojicin.cz 

Říjen 2018 
1.10.  ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 
1.10.  ADAPTAČNÍ KURZ GYMNÁZIUM NOVÁ PAKA 
5.10.    NOC VĚDCŮ 
  Více informací na www.hvezdarnajicin.cz 

  Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

5.10.   18,00 SLAM POETRY 

   Valdštejnovo nám. 99 

13.10.    VÝLET „S BATOHEM“ - KOLOBĚŽKY  
  Valdštejnovo nám. 99 

13.10. 17,00 KONCERT PRO SONS  

 Benefiční koncert k mezinárodnímu dni bílé hole s 

Jakubem Kazdou, Valdštejnovo nám. 99 

22. – 26.10. TÝDEN STROMŮ 
   Programy pro školy 

  Více informací na www.hvezdarnajicin.cz 

  Centrum přírodních věd - Hvězdárna 

19.10.   13,30          II. TURNAJ „O POHÁR K-KLUBU“ VE ST.                  
   TENISE 

             sportovní areál, hala stolního tenisu 

27.10.  19,00  NAROZEN 28. ŘÍJNA 
  Premiéra divadelního představení 

  Valdštejnovo nám. 99 

29. - 30.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KÁČKU 
 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA 

Pozorování oblohy každé pondělí a pátek, po předchozí domluvě.  

Bližší informace na www.hvezdarnajicin.cz  . 


