
Pro všechny obèany mìsta Jièína.    Tyto noviny vyšly 1. listopadu.    Neprodejný výtisk, distribuován do všech domácností zdarma. 

Ohlédnutí za výsledky voleb v Jièínì
Naši milí voliči, kterým tímto děkuji za hlasy pro Jičínský demokratický klub, přátelé, 

občané našeho města. Dovolte mi malou rekapitulaci toho, jak se míchal volební guláš 
v Jičíně. 

Od voleb neuběhl ani týden a někteří jičínští „technologové moci“ z ČSSD a hnutí 
ANO, vezoucí se na vlně oligarchy Babiše-Bureše, kteří se už půl roku dopředu cítili být 
vítězem voleb, posunováni iniciátorem Změny pro město a předpokládaným favoritem 
TOP 09 (baví ho politika) a Volbou pro město, vytvořili křehkou koalici, jejíž složení od té 
doby skloňují místní média ve svých analýzách i s informacemi o přidělených placených 
židlích… Dlužno podotknout, že oba výše favorizované subjekty skončily ve volbách dale-
ko za svým očekáváním a namísto vytoužených deseti až jedenácti mandátů jich posbíraly 
pouze pět. Bylo nutno sáhnout do zálohy, kde již číhala ve startovních blocích Volba pro 
město. I s nimi to však činí v součtu pouhých sedm zastupitelů, dají tedy ještě šanci Sdru-
žení pro Jičín, které, i díky avizované křesťanské morálce a tradicím, dostalo od voličů tři 
mandáty. Je to ale stále málo! Suma sumárum pouhých deset. Kouč TOP 09 tedy musí 

nasadit svůj poslední trumf – jediný mandát TOP 09, který pro ně navíc musel získat nestraník a ještě k tomu i slušný 
člověk. Takže pět družstev dává dohromady jedenáct spřízněných zastupitelů. Koalice je krátce po volbách na světě. 

Objektivní je zmínit i ty, s nimiž se dále nepočítá. Patrioty, černého koně voleb s nabitou kandidátkou a s nejúspěšněj-
ším co do počtu hlasů, populárním a sympatickým Mílou Kůtou, kteří rezolutně odmítli politické čachry na radnici, i když 
jim nabízeli spolupráci, za což mají naši úctu. Komunisty, které sice nikdo nechce, ale všichni jejich hlasy potřebují. ODS, 
která se ve veřejných diskusích sice pyšní vlastní bezvadnou líhní úspěšných kandidátů, ti ale už dávno nechtějí sdílet 
stranická stigmata kdysi tak úspěšné party, a JDK, který od začátku deklaroval, že se spojí třeba s čertem, pokud to bude 
ku prospěchu města a jeho občanů, a propagoval co nejširší zastoupení v radě podle pořadí ve volbách. I proto jej vítězný 
pakt nebere. JDK je pro mnohé nečitelný a co kdyby to byl B, či dokonce, nedej Bože, A – tým nenáviděné ODS? 

Skutečnost, tak jak ji vnímají již zmínění vítězové povolebních jednání, nekoresponduje s naší představou široké koa-
lice. A s tímto stavem se nehodláme smířit. Rádi bychom zapojili jičínské zastupitele do pestrobarevné rady pracovitých 
lidí s cílem spojit síly k jednotnému tahu na branku. V našem programu jsme deklarovali a následně sdělili všem kandidu-
jícím subjektům kromě Volby pro město a SPO-Zemanovci (ti ostatně zmizeli ve volebním propadlišti), že si nechceme jít 
pro placená místa, ale chceme být aktivní v radě, zastupitelstvu, výborech i komisích.

Tento povolební Speciál JDK by měl shrnout výsledek voleb, kterého naši kandidáti dosáhli. Podle mého názoru nám 
příliš nepomohla angažovanost (Miloše Starého a Josefa Kužela v předminulém a Petra Šindeláře a Miloše Starého v mi-
nulém zastupitelstvu) po boku jičínské ODS. Dalším faktorem, který nám nevyšel, byla malá volební účast a sázka na 
mladé voliče, které jsme se snažili oslovit a plánovali je přivést z volitelných pozic na kandidátce do vedení města. Naši 
nejmladší kandidáti udělali v kampani veliký kus práce a byla radost s nimi společně pracovat. To, že svou práci pro město 
mysleli a myslí vážně, dokáží aktivní účastí ve výborech a komisích města, které jednou třeba stejně budou řídit.

Stran kampaně jsme dostali řadu pochval od voličů, a dokonce i od našich konkurentů. Vedli jsme si dobře a neopustili 
slušnost a dobré mravy. Nikoho jsme neuráželi a netupili, což se o všech kandidujících subjektech říci nedá. Chtěl bych také 
všechny ujistit, že budeme pokračovat v činnosti Jičínského demokratického klubu, který nebyl jen jednoúčelovým spolkem 
pro vedení volební kampaně. Naše činnost bude pokračovat na poli kultury, sportu i osvěty a na všechny akce vás srdečně 
zveme. V nejbližší době připravujeme spolu s prof. PhDr. Robertem Kvačkem, CSc. a genmjr. Ing. Stanislavem Chromcem, 
CSc. moderované pásmo dokumentárních fi lmů o bojích československých legií za 1. světové války pod titulem „Čeští legi-
onáři ve Velké válce a vznik ČSR“, které se uskuteční 4. 10. 2014 ve Velké zasedací místnosti MěÚ v Jičíně od 18,30 hodin. 
Dále budeme uvádět do života naše stěžejní témata jako Geopark Český ráj pod patronací UNESCO, kam bychom rádi 
aktivně uvedli naše město a další, která jsme slíbili řešit a dlužíme to našim voličům. Připravujeme 83. Důstojnický večírek 
na Blatech, oslavy 100. výročí jičínské atletiky a 69. Mikulášský běh na Bradech (pozvánky najdete na str. 4). Hlavně také 
nechceme podporovat vznik této křehké koalice, proto jsme necelé tři týdny po volbách vyzvali zvolené zastupitele k setkání 
na radnici (dne 29. 10. 2014) a tam jsme se je pokusili přesvědčit o prospěšnosti co nejširší koalice pro město Jičín.

TÌSNÌ PØED  UZÁVÌRKOU SPECIÁLU JDK:

Tisková zpráva z prvního jednání všech stran a hnutí, které uspìly 
v komunálních volbách v Jièínì na základì Výzvy JDK

JDK vyzval své kolegy a zastupitele, aby odhodili vzájemné antipatie a v zájmu města Jičína a jeho občanů usedli 
k jednacímu stolu, aby se pokusili najít shodu a respektovali výsledky komunálních voleb. Občané Jičína dali jasně 
najevo, že významně nepreferují žádnou stranu a že si přejí dohodu a stabilitu.

Jednání na základě výzvy JDK se zúčastnili za koalici: JUDr. Jan Malý (ANO), Mgr. Luděk Havel (SDJ), Ing. 
Jan Jiřička (Volba pro město), PhDr. Josef Novotný st. (TOP 09), Bc. Jaroslava Komárková (ČSSD). Za JDK: Mgr. 
Miloš Starý, Mgr. Petr Šindelář, Mgr. Josef Kužel. Patrioti: Ing. Josef Kubíček a MUDr. Petr Lisý. ODS: Ing. Ladi-
slav Brykner. KSÈM: Ing. Petr Kebus.

Naše snaha o kompromis a vytvoøení stabilní RADY DOBRÉ VÙLE napøíè všemi subjekty a podle vý-
sledku voleb nenašla u koalièních zastupitelù odezvu s tím, že náš návrh budou tlumoèit svým èlenùm 
a zatím trvají na své koalièní smlouvì.

Za JDK:  Miloš Starý, Petr Šindeláø a Josef Kužel

Dìkujeme volièùm a zveme je na první jednání zastupitelstva!
Členové Jičínského demokratického klubu vám děkují za důvěru, kterou jste nám projevili v těchto komunálních 

volbách. Přestože jsme se nestali absolutním vítězem voleb (kdy přání bylo otcem myšlenky – viz obrázek výtvarníka 
Petra Ludwiga vpravo dole), výsledek je pro nás, nováčky, více než lichotivý. Získání tří mandátů v zastupitelstvu nás 
zavazuje k další práci pro město. Slibujeme vám, že nezklameme vaše očekávání, nezpronevěříme se tomu, co jsme 
slibovali před volbami. Rovněž budeme dále pokračovat v naší klubové činnosti. Připravujeme celou řadu sportov-
ních, kulturních a vzdělávacích akcí, stejně jako v průběhu roku 2014, na které vás srdečně zveme na str. 4. 

Zároveň si dovolujeme pozvat všechny naše voliče i občany města na první povolební zasedání Zastupitelstva 
mìsta Jièína, které se koná 5. listopadu 2014 od 16 hod. v Porotním sále jièínského zámku. Zde se bude 
rozhodovat o tom, kdo povede naše město příští čtyři roky. Budeme rádi, když se zúčastníte volby vedení města.

Výsledky voleb podle poètu hlasù kandidátùm

Kandidátní listina Kandidát Hlasy

è. název p.è. pøíjmení, jméno, 
tituly

vìk polit. 
pøísl.

abs. v %

5 Patrioti pro Jičín 2 Kůta Miloslav Mgr. 56 bezp. 1354 11,37

2 Volba pro město 1 Smolík Milan Mgr. 61 bezp. 1326 12,40

7 Sdružení pro 
Jičín

1 Hamáček Petr Mgr. 36 bezp. 1281 10,99

1 Jičínský 
demokratický 
klub

2 Šindelář Petr Mgr. 59 bezp. 1139 10,17

4 ANO 2011 2 Malý Jan JUDr. 62 bezp. 1128 7,89

1 Jičínský 
demokratický 
klub

1 Starý Miloš Mgr. 59 bezp. 1097 9,80

5 Patrioti pro Jičín 3 Lisý Petr MUDr. 46 bezp. 1038 8,72

5 Patrioti pro Jičín 1 Kubíček Josef Ing. 48 bezp. 974 8,18

4 ANO 2011 1 Kodydek Miroslav 49 bezp. 973 6,80

8 Česká strana 
sociálně 
demokratická

2 Komárková Jaroslava 
Bc.

51 ČSSD 946 8,71

7 Sdružení pro 
Jičín

2 Havel Luděk Mgr. 48 bezp. 895 7,67

4 ANO 2011 4 Stillerová Alena Mgr. 55 bezp. 889 6,21

8 Česká strana 
sociálně 
demokratická

1 Dvořák Josef 58 ČSSD 872 8,03

6 Sdružení ODS 
a NK

1 Brykner Ladislav Ing. 50 ODS 810 9,41

10 Komunistická 
strana Čech 
a Moravy

1 Kebus Petr Ing. 62 bezp. 800 8,30

2 Volba pro město 2 Jiřička Jan Ing. 55 bezp. 788 7,37

1 Jičínský 
demokratický 
klub

8 Kužel Josef Mgr. 65 bezp. 762 6,80

7 Sdružení pro 
Jičín

7 Krabcová Ivana Mgr. 42 bezp. 751 6,44

10 Komunistická 
strana Čech 
a Moravy

2 Svoboda František 61 bezp. 688 7,14

9 TOP 09 2 Novotný Josef PhDr. 64 bezp. 663 9,67

6 Sdružení ODS 
a NK

3 Puš Martin Ing. 51 ODS 594 6,90

Vyhráli! Volili è. 1!

Povolební 

SPECIÁL
Jièínského demokratického klubu

autor: Petr Ludwig



Zdenìk Kalináè
  1.  3.3.3.3.2. 

2.2.2.1.0. To je 
jednoduchá 
analýza, toto 
říkají voliči.
  2. Pro náš 

klub jedno až 
dvě místa v za-
stupitelstvu.
  3. 11:10 

a všechno to z toho vyplývá.

Doc. RNDr. Martin 
Košśák Ph.D.

  1. Řekl bych, 
že volby byly 
příjemným pře-
kvapením, ales-
poň pro JDK. Po 
devíti měsících 
se narodil velmi 
pěkný výsledek 
v silné konku-
renci. Sluší se 

poděkovat všem voličům, kteří JDK 
svůj hlas dali, myslím, že pohled na 
počty hlasů, které jsme obdrželi, byl 
a je velmi příjemný, aniž bychom toto 
sebeuspokojení jakkoliv přeceňovali. 
Překvapením je pro mne propad TOP 
09, ačkoliv současnou krizi této stra-
ny dokreslují výsledky na všech úrov-
ních. Vítězství ANO se dalo očekávat, 
ale… Podle mého názoru v reálu zví-
tězila sdružení, která se nějakým způ-
sobem dokázala oprostit od etablova-
ných politických stran. Na druhou 
stranu počet nových tváří na radnici 
zůstal daleko za očekáváním. 
  2. Po pravdě, očekával jsem jeden až 

dva mandáty. Nový subjekt, některé 
staré tváře, na hranici volitelnosti… 
;-))). Skvělá práce nejmladších členů 

JDK a lídrů v rámci předvolebního boje 
slavila úspěch, kterému jsem uvěřil až 
při přípitku ve volebním štábu. Před-
stava možné koalice byla obtížnější. 
Jako první sdružení, se kterým bych 
si dovedl představit úzkou spolupráci, 
jsou pro mne Patrioti, jednak volebním 
programem, jednak personálně. 
  3. Po zveřejnění výsledků bylo jas-

né, že sestavit koalici bude obtížné 
a snad ještě obtížnější bude pochopit, 
proti komu nebo čemu se tato koalice 
bude vymezovat ;-). Všechny volební 
subjekty se prezentovaly podobnými 
programy a cíli. Snad nejen v předvo-
lebních proklamacích zůstávají sliby 
o rozvoji Jičína, zlepšení toho či ono-
ho, rozvoj infrastruktury, sportu, kul-
tury, atd., a tak je vlastně otázkou kdo 
a k čemu je zde opozice ;-))). Z trochu 
smutnějšího soudku. V Jičíně zvítězila 
minulost. Ne snad v politických pří-
slušnostech zastupitelů v nedávných 
nebo předlistopadových partajích 
(resp. partaji) a jejich angažovanosti. 
Do současného boje o radnici přešla 
minulost ve smyslu nepochopitelných 
animozit a naprosto sobeckých anti-
patií jednotlivců. To není dobrý sig-
nál ani voličům, ani pro město. JDK 
vznikal jako velmi široké fórum lidí 
různých profesí a názorů, proto je také 
slovo demokratický oprávněně v ná-
zvu. V předvolební kauze „asfalt“ jsme 
zastávali naprosto odlišné názory, 
aniž bychom se nutně museli do krve 
pohádat a zatrpknout. Předpokládaná 
koalice je velmi křehká, obávám se, že 
stanovení a naplňování dlouhodobých 
záměrů Jičína, jako např. kompozice 
čtyř krajin, citlivé zásahy do krajiny 
i architektury, pokud možno nekon-
fl iktní rozvoj infrastruktury, atd. ne-
bude možné realizovat s výhledem na 
dalších třeba 20 let. Na to je skuteč-
ně potřeba mnohem širší platforma 

Zeptali jsme se našich kandidátù na jejich názor na výsledky ko-
munálních voleb. Níže najdete odpovìdi nìkterých z nich.

1. Jak hodnotíte výsledky voleb?
2. Jaká byla vaše pøedstava?
3. Jaký je Váš názor na vývoj situace po volbách, 
co volby ukázaly a na co poukázaly?

zaručující většinovou shodu, a tedy 
i delší životnost dlouhodobých projek-
tů. Buď vzájemné antipatie vyblednou 
při smysluplné práci pro město, nebo 
budeme muset požádat voliče v r. 2018 
o nové a lepší rozdání karet. Ať tak, či 
tak, práce a nápadů, které jsme za JDK 
voličům slíbili, je dost a měli bychom 
jim dostát i v rámci opozice.

Ing. Jiøí Lingr

  1. „To je hnus 
velebnosti“
  2. „Starý na 

Hrad“
  3.  Je to stále 

stejné – zájem 
voličů není důle-
žitý, rozhodující 
je ziskuchtivost 
a vazby několi-

ka jednotlivců. I proto ta nízká účast 
ve volbách.

Ing. Luboš Splítek

  1. Samozřej-
mě z pohledu 
JDK určité zkla-
mání! Obyvatelé 
Jičína musí být 
určitě zklamá-
ni z rozvrstvení 
poměru mandá-
tů. Poměr koa-
lice a opozice 

11 : 10. Toto rozvrstvení hlasů je pro 
fungování městského zastupitelstva 
nešťastné a do značné míry nic neře-
šící. Předvolební smlouvy mezi jed-
notlivými stranami vidím jako velice 
nešťastné a do značné míry nelogické.
  2. Představa zcela jasná – na zákla-

dě výsledků voleb se 21 vítězných kan-
didátů stane zastupiteli a bez dalších 
stranických vazeb budou rozhodovat 
a hlasovat v zájmu jen a jen Jičína. Bez 
vlivu politické příslušnosti pouze a jen 
dle vlastního přesvědčení (+ případně 
volebních programů). Vždyť politika-
ření jsme již při zakládání JDK odsu-
zovali a myslím si, že jen tento stav je 
logický a měl by přinést pozitivní vítr 
ve věci budoucího rozkvětu města.
  3. Viz výše – negativa – politikaře-

ní, osobní osočování, bohužel malou 

volební účast a tím i značné zkreslení 
volebních výsledků. Bohužel i málo 
preferencí pro mladé lidi do městské-
ho zastupitelstva. Vždyť mladí by měli 
rozhodovat o svém městě pro roky 
budoucí! Nutno tuto cílovou skupinu 
ještě více aktivovat (nevím jak, pro-
tože naši mladí kandidáti asi udělali 
v této oblasti maximum).

Ing. Stanislav Novák

  1. Na výsledky 
voleb nahlížím 
ze tří hledisek. 
Prvním pohle-
dem jsou výsled-
ky voleb pro mě 
samotného. Jeli-
kož jsem do ko-
munálních voleb 
kandidoval po-

prvé, získaných 446 absolutních hlasů 
mě rozhodně potěšilo a všem voličům 
za hlasy, které dali mně a členům JDK 
moc děkuji. Druhým hlediskem je vý-
sledek voleb pro náš klub. Celkem jsme 
obdrželi 11,3 % hlasů, a to je určitě 
úspěch. O to větší, když si uvědomím, 
že v lednu tohoto roku „náš“ klub ještě 
neexistoval. Tři obdržené mandáty je 
výsledek, kterého dosáhly další tři stra-
ny, nikdo neměl více. Třetím hlediskem 
je výsledek voleb pro město Jičín a jeho 
obyvatele. Vzniklá koalice o 11 mandá-
tech je dle mého názoru velmi chatrná. 
Věřím proto, že JDK, ačkoli v opozici, 
dokáže volební body, které byly voli-
čům představeny, úspěšně realizovat.
  2. Mé představy byly různé. Od za-

čátku se naši lídři netajili tím, že by do 
zastupitelstva chtěli „přivést“ někoho 
z mladší nastupující generace. To se 
vzhledem k nízké volební účasti prá-
vě mladých voličů nepovedlo. Z mého 
úhlu pohledu jsme se snažili naše myš-
lenky předávat mladým Jičíňákům 
prostřednictvím moderních technolo-
gií a přiblížit se našim voličům i přes 
sociální sítě, ale ani tyto kroky nevedly 
k vyšší volební účasti. Z tohoto pohle-
du byly mé představy před volbami 
určitě optimističtější. Zklamáním pro 
mě je, že mladým lidem je do jisté míry 
osud města lhostejný a svojí neúčastí 
u voleb to dávají najevo. 
  3. Dle mého názoru volby ukázaly 

velkou oblíbenost hnutí ANO, které 
získalo nejvíce hlasů. Vývoj situace 
bezprostředně po volbách byl pro mě 
překvapující. Tak, jak chodily zprávy 
o vyjednávání budoucí koalice, rozplý-
valy se mé myšlenky na to, že jde všem 
kandidátům o blaho Jičína a ne o blaho 
svoje. Jako klub jsme deklarovali, že 
nestojíme o „placené židle“, ale chce-
me vytvořit co nejširší a nejpestřejší 
koalici, která by byla dostatečně silná 
a měla sílu konat ve prospěch města. 
Vzhledem k tomu, že určité strany již 
měly před volbami dohodnuté spojení, 
dokonce i posty na radnici, nemohli 
jsme se divit, že jsme zůstali v opozici, 
a že se s námi určité subjekty nechtěly 
ani bavit. Poslední zarážející věcí pro 
mě je fakt, že při vyjednáváních se řeší 
židle a místa v radě a ne třeba volební 
programy jednotlivých stran… To je 
opravdu volební program jen pro voli-
če? A nadále se s ním nijak nepracuje.

Iva Majdanová

  1. Pro mě 
osobně bylo 
milým překva-
pením, že jsme 
získali tři man-
dáty. Překvapilo 
mě, že vyhrálo 
ANO a zřejmá 
popularita jeho 
zástupců v Jičí-

ně. Je smutné, že navrhovaný staros-
ta a místostarosta jsou bývalí kovaní 
komunisté minulého režimu. Jinak 
ta rozkouskovanost v Jičíně se dala 
čekat. Nelíbí se mi navrhovaní lidé do 
vedení města. Je vidět, že komunisté 
křížkují i v ostatních stranách.
  2. Já jsem tipovala za vítěze Patrioty, 

ale jinak jsem tu plichtu čekala. U nás 
jsem doufala ve dva mandáty. Bylo jas-
né, že nikdo nebude mít přesvědčivou 
většinu při šíři seskupení jdoucích do 
voleb. Čekala jsem širokou spolupráci 
demokratů, kteří se do zastupitelstva 
dostanou s jasnými preferenčními hla-
sy a ne spolčení s outsidery.
  3. To, že bude těžké se dohodnout, 

bylo jasné. Ale nečekala jsem, že by se 
strany s většinou hlasů nedohodly na 
širší koalici. Byla chyba utvořit dva 
spolky (JDK a PATRIOTY).
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Proè dnes lidé nevolí?Tak máme po volbách...

Ohlédnutí našich kandidátù za volbami

 Voliči, i když jich mohlo být 
víc, rozdali hlasy tak, jak je rozdali, 
a vznikla trochu nepřehledná situace, 
kterou některé subjekty využily k ro-
zehrání partie, již si občané města, 
podle mého soudu, nezaslouží.

Politika je věcí možného, říkají 
jedni, politika je svinstvo, říkají druzí. 
Já říkám, a to po celou dobu svého an-
gažování se v zastupitelstvu, že poli-
tika do města velikosti Jičína nepatří. 
Patří sem rozhodně spolupráce všech 
zastupitelů pro, vznešeně řečeno, bla-
ho občanů města.

Jsem proto velice zklamán z průbě-
hu povolebních vyjednávání, kdy touha 
po placených funkcích a moci některé 
zainteresované omámila tak, že ztra-
tili soudnost. Jako jeden ze zvolených 
zastupitelů za JDK jsem absolvoval 
řadu rozhovorů s většinou subjektů, 
které prošly do jičínského zastupitel-
stva. Je mi smutno z toho, že za příslib 
teplého místa je člověk ochoten během 
dvanácti hodin zcela přehodnotit svoje 
veřejně prezentované názory a zcela 
změnit svojí rétoriku tak, jak to předve-
dl pan současný a s velkou mírou prav-
děpodobnosti i budoucí, místostaros-
ta. Myslel jsem, že chlapi drží slovo… 
Zvláštní přístup předvedli zástupci 

ČSSD, když jeden se úspěšně skrýval 
za svými povinnostmi v krajském měs-
tě a druhá měnila svá vyjádření podle 
toho, s kým právě hovořila.

Většina zvolených subjektů ve 
svých předvolebních slibech prezen-
tovala, že již nechce zažít vratkou vět-
šinu v zastupitelstvu, jak tomu bylo 
v minulém období, většina prezento-
vala myšlenku široké koalice, ve které 
bude zastoupena pestrá škála stran 
a sdružení. Realita je jiná. Bohužel! Co 
asi řekne volič na to, že vítězové voleb 

v Jičíně již dávno před volbami byli do-
mluveni s představiteli ČSSD, co řek-
ne volič na to, že představitel vítězné 
strany prohlásí, že v žádném případě 
nebude v koalici s TOP 09 a za necelý 
den si obrazně padne do náruče s je-
jich jičínským vedením. Co říká volič 
na sdělení vítěze voleb, že v podstatě 
nemá východisko při vyjednávání, 
neboť ho diskvalifi kuje, dle jeho slov, 
Mata Hari v jeho týmu.

A tak to nakonec vypadá, že vítě-
zem voleb se stala Volba pro město, 
která sice v pelotonu zastupitelů podle 
získaných hlasů kouká na čelo z uctivé 
vzdálenosti, ale jako zkušený šíbr vydo-
lovala z minima maximum. Mrzí mne, 
že více osobní zodpovědnosti k voli-
čům, od kterých obdržel druhý největší 
počet hlasů, nenašel Milan Smolík, 
který je rozhodně reprezentativnějším 
představitelem svého hnutí. Po těchto 
zkušenostech se obávám, že jičínské 
občany zajímající se o dění ve městě 
nečeká žádná idylka. Ve sportu se má 
hrát čestně, s úctou k soupeři, v politi-
ce platí zřejmě jiná pravidla. Řadím se 
celý život mezi sportovce. Někteří z bu-
doucích zastupitelů mezi politiky.

 Nechť si laskavý čtenář udělá ob-
rázek povolební situace v Jičíně sám.

 

Mgr. Petr Šindeláø Michail Šèigol

Až teď po volbách můžeme hodno-
tit jejich příběh… 

Sázka Jičínského demokratické-
ho klubu na mladé Jičíňáky je dlou-
hodobou vizí. V Jičíně však tradičně 
nejsou mladí voliči zvyklí na to, že by 
jejich hlasy byly vyslyšeny. Mladí byli 
celá desetiletí ignorováni a z toho 
pramení jejich touha opustit měs-
to a žít ve velkém světě. Snaha JDK 
zapojit mladé do veřejného života je 
investicí do budoucnosti a věřím, že 
se postupně naplní. 

Naprosto souhlasím s názorem 
pana prezidenta Zemana, že volby 
by měly být povinností. Je pravdou, 
že nerozumím tomu, proč s tímto 
názorem nepřišel před dvaceti lety, 
kdy byl ještě vlivným politikem. Že 
by dozrál?

O právo volit se v mnoha státech 
světa stále bojuje. Naše právo volit 
jsme nevybojovali my, ale naši před-
ci. Tvrdě za to museli zaplatit. Sty-
dím se za lidi, kteří volebního práva 
nevyužívají pod alibistickou zámin-
kou, že jejich hlas nic neovlivní, že 
politici jenom kradou. A tak se stá-
vá, že o tom, kdo bude senátorem, 
rozhoduje zanedbatelné procento 
voličů. 

Je na čase zamyslet se i nad voleb-
ním systémem. Individuální občanská 
kvalita voliče by se mohla promítnout 
do volby každého voličského hlasu. 
Zdá se mi nespravedlivým, že nyní 
má stejnou váhu hlas občansky ak-
tivního pracujícího občana a lumpa, 
nebo dokonce vraha odpykávajícího 
si doživotní trest. 

Zamysleme se nad tím! Volby ne-
končí, volby pokračují. Zvolte svůj 
občanský postoj.

Michail Šèigol



Výzva zastupitelùm mìsta Jièína
Jičínský demokratický klub (dále jen JDK) tímto vyzývá v zájmu města Jičína a jeho občanů všechny zastupitele 

k vytvoření široké koalice v souladu s výsledky voleb. 

Voliči rozdělili své hlasy takto:

1. ANO 2011 3 mandáty
2. PATRIOTI pro Jičín 3 mandáty
3. Sdružení pro Jičín 3 mandáty
4. Jičínský demokratický klub 3 mandáty
5. ČSSD 2 mandáty
6. Volba pro město 2 mandáty
7. Komunistická strana Čech a Moravy 2 mandáty
8. Sdružení ODS a NK 2 mandáty
9. TOP 09              1 mandát

Navrhujeme složení rady ze stran a hnutí podle těchto výsledků. Zastupitele Miloslava Kùtu s nejvyšším 
poètem hlasù (1354) navrhuje JDK za starostu mìsta Jièína. 

Apelujeme tak na morálku a slušnost s tím, že zastupitelé by měli ctít demokratickou volbu a její výsledky při-
jmout. 

Navrhujeme proto spoleènou schùzku nových zastupitelù dne 29. 10. 2014 v 18 hod. ve Velké zasedací 
místnosti Městského úřadu na Žižkově náměstí 18. 

Za JDK
Petr Šindeláø, Miloš Starý a Josef Kužel
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Umíme a chceme se 
dohodnout s každým, 
komu jde o Jièín

Pane Starý, s kým se chce JDK po volbách spojit a vytvoøit funkèní 
koalici?

Úspěch Jičínského demokratického klubu se ve volbách projevil. Doufáme, 
že bude hlavně úspěchem pro město Jičín a jeho občany. JDK hází za hlavu stra-
nická hlediska a určitě se chce dohodnout s každým, komu půjde o Jičín. Na 
rozdíl od populistických hesel a slibů, které byly nedávno na každém druhém 
kandelábru, si klademe reálné cíle. Jde nám především o město, jeho občany 
a jejich blaho! Naši kandidáti si rozhodně nechtěli jít na radnici pro peníze. 
Chtějí se podílet aktivně na vedení města.

V materiálu volebního subjektu è. 3 jsem se mohl doèíst, že jste jako 
pøedseda Dozorèí rady neštì stím pro Vodohospodáøskou spoleènost. Ci-
tace prý nespravedlivì odvolaného øeditele této spoleènosti pana Václa-
va Matuly, lídra Sdružení pro kulturu a sport a SPO v Jièínì: „Miloš Starý 
je pro vodohospodáøskou spoleènost neštì stím, protože se pasoval do 
role nezávislého soudu a neustále obhajuje veškeré kroky minulého i ny-
nìjšího pøedstavenstva a neváhá si k tomu nechat zpracovat i úèelovì 
zadané „nezávislé“ posudky… Mùžete se k tomu vyjádøit?

O tom, kdo byl větším neště stím pro VOS, je možno jistě diskutovat. Je za-
jímavé, že se tato myšlenka pana Matuly objevila týden před volbami do zastu-
pitelstva, kam jsme oba kandidovali. O panu Matulovi jsem se poprvé dozvěděl 
před několika lety jako platící účastník koncertu skupiny Blue Effect, který nám 
bývalý pan ředitel „zpříjemnil“ přistáním svého ultralightu na drátech elektric-
kého vedení, čímž způsobil výpadek proudu. A měli jsme po koncertě. Pozitivní 
bylo jen to, že nehodu, ačkoli po přečtení jeho slov se mi ani nechce věřit, že bez 
následků, přežil. V reálu jsem jej poprvé spatřil na zasedání jičínského zastupi-
telstva, kde v momentě, kdy byla společnost, kterou jako manažer vedl, ostře-
lována ze všech stran, ani nevstal ze židle a nevznesl za ni ani slovo obhajoby.  
Už tehdy jsem si řekl, že tento pán nemá pro fi rmu cenu ani zlomku toho, za 
co mu tato platí, což později ještě několikrát potvrdil. Ano, přivítal jsem, když 
byl představenstvem VOS odvolán. Takto se dobrý manažer ke své společnos-
ti nechová. K výše zmíněnému nezávislému posudku musím podotknout, že 
společnost byla vystavena tlaku některých zastupitelů Jičína, aby se soudila se 
zhotovitelem díla Cidlina. Jako předseda DR jsem byl pověřen touto radou k za-
dání odborného posudku. O něj jsme požádali pana profesora Marka z Brna, 
jednoho z největších expertů na stavební právo a na základě tohoto materiálu 
dozorčí rada nedoporučila představenstvu soudní při.

Páně Matulovo jednání, podle mého názoru, bylo v době rozběhnuté kauzy 
Cidlina velmi účelové a souviselo s kriminalizováním bývalých jičínských členů 
představenstva a dozorčí rady, kteří ředitele kritizovali za nesplnění úkolů zada-
ných mu již dříve představenstvem.

Ve volebním materiálu volebního seskupení è. 3 nazvaném Zablokuje-
me chystané zdražení vody a privatizaci VOS a.s. zdùrazòuje pan Matula, 
že Jièín má nedostateèné zastoupení ve statutárních orgánech VOS. Co 
na to jako aktivní èlen vedení VOS a.s. øíkáte?

Nejprve bych se vyjádřil k hlavnímu heslu zmíněného volební materiálu. 
Společnost není možné tak jednoduše privatizovat (prodat), protože jejími ma-
jiteli je 48 akcionářů. Jsem přesvědčen o správnosti udržení VOS a.s. v rukou 
obcí. Cena vody je určena náklady na její výrobu a smí se zvyšovat podle zákona. 
To, že naše společnost letos poprvé nezvýšila cenu vody, odpovídá i hospoda-
ření a nákladům, které kontroluje nové vedení. Ty se podařilo vedení společ-
nosti v mnoha případech výrazně snížit, což je další argument proti výrokům 
Ing. Matuly o nekompetentnosti a nekoncepčnosti vedení. Zastoupením Jičí-
na, který drží 38,43 % akcií, jsou dva členové zastupitelstev po jednom v před-
stavenstvu a jednom v dozorčí radě, což nemá žádná jiná obec. Pan Matula se 
vyjadřuje o starostech a místostarostech obcí, kteří jsou členy představenstva 
jako o nesvéprávných osobách, kteří nerespektují platné právní předpisy, sta-
novy společnosti ani pravomocné rozsudky obecných soudů a nikomu to ne-
vadí. Každý má možnost se seznámit s hospodářskými výsledky VOS a udělat 
si vlastní obrázek. O společnosti se píše v novinách, pravidelně informujeme 
akcionáře i zaměstnance máme funkční webové stránky a staráme se o to, aby 
práce všech zaměstnanců společnosti měla jediného jmenovatele: spokojenost 
akcionářů, zákazníků a konečných spotřebitelů. Letos také mohla veřejnost 
v rámci dne otevřených dveří poprvé nahlédnout do tajů technologie čištění 
vody a její úpravy.

 Zastupitelé za JDK jsou pøipraveni bojovat za Jièín a blaho obèanù a jsou 
ochotni za to i mnohé obìtovat. 

JIÈÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB 

Tisková zpráva       
Jičín, 21. 10. 2014

Jičínský demokratický klub (dále jen JDK) oznamuje, že učinil dne 21. 10. 2014 návrh na širokou koalici všem 
nově zvoleným členům městského zastupitelstva v Jičíně.

Vzhledem k volebním výsledkům a povolebním jednáním ve městě Jičíně, kdy vznikl návrh nestabilní jedenácti-
členné koalice, navrhuje JDK vytvořit funkční a stabilní širokou koalici. 

Jako starostu města navrhuje JDK Miloslava Kůtu, který získal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů. Jde nám 
o to, aby stabilní vedení radnice s podporou významné většiny zastupitelů provedlo město bez politických třenic 
volebním obdobím 2014–2018 a mohlo se plně soustředit na práci a projekty, které budou Jičínu a jeho občanům 
ku prospěchu. 

JDK proto svolal společnou schůzku všech nových zastupitelů, aby společně v této věci jednali. 

Za JDK
Petr Šindeláø, Miloš Starý a Josef Kužel

Žijí mezi námi…
V programu JDK jsme se shodli na 

podpoře osadních výborů, které pra-
cují v jičínských přidružených obcích 
Popovice, Robousy, Sedličky. Když 
jsme spolu s kolegy pátrali v historii 
po významných občanech a událos-
tech, potkal jsem v Popovicích svého 
dlouholetého známého a snad mohu 
říci i přítele, pana učitele Miloslava 
Novotného. Narodil se před 81 lety 
a celý svůj život zasvětil tělovýchově 
a sportu. Celý život učil školní děti tě-
locvik a to, co se sám naučil v sokole 
a později na tělovýchovných studiích, 
předával s láskou a důkladností svým 
svěřencům. Asi bychom těžko hledali 
univerzálnějšího tělocvikáře. Neošidil 
nikdy žádné sportovní odvětví, žád-
nou disciplínu. Vedl si o všech svých 
svěřencích záznamy. Žáci jej dodnes 
zvou na třídní srazy, kde pan učitel 

může dokladovat kolik např. tehdej-
ší deváťák v roce 1979 Vlastík Šůda 
skočil do dálky, jakého času dosáhl na 
60 m a dokonce mu ukázat jeho bodo-
vý výsledek ze závodu BPPOV a za-
vzpomínat na vítězné přebory okresu 
v gymnastice, stejně jako na tělový-
chovné akademie pořádané v jičín-
ském divadle. Sám jsem mu vděčný 
za to, že jsem po fakultě coby mladý 
adept učitelství prošel jeho rukama. 
Jako uvádějící učitel mi nezištně po-
máhal a jeho cennými radami jsem se 
řídil po celou svou učitelskou kariéru. 
A právě díky panu učiteli Novotné-
mu se nám dostal do rukou unikátní 
materiál o jedné významné akci v Po-
povicích, kde v roce 1947 proti sobě 
na fotbalovém hřišti nastoupilo muž-
stvo československých hokejových 
hvězd LTC Praha proti popovickému 

Sokolu. Článek z materiálů a vyprá-
vění pana Novotného o této význam-
né události zpracovala do Jičínského 
zpravodaje tisková mluvčí města Ing. 
Magdaléna Doležalová. S jejím svole-
ním si jej dovolujeme čtenáři nabíd-
nout níže. 

Lidé jako Míla Novotný, který loni 
oslavil v plné síle 80. narozeniny, žijí 
mezi námi. Stále nám mají co říci, 
předávají nám své bohaté zkušenosti 
a vzpomínky a inspirují nás. Je třeba 
s nimi být v kontaktu, zapojovat je do 
dění v obcích a čerpat poučení z jejich 
moudrosti a elánu. JDK přeje panu 
učiteli pevné zdraví a děkuje mu za 
spolupráci a inspiraci.

Miloš Starý
Článek „Slavní internacionálové 

hráli v roce 1947 v Popovicích fotbal“ 
najdete na stranì 4.



Ès. legionáøi ve Velké válce a vznik ÈSR
JDK pořádá 4. 11. 2014 v 17 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ v Jičí-
ně ve spolupráci s jičínským klubem Čtvrtečníků (Levý blok) moderované 
pásmo dokumentárních filmù o bojích ès. legií na frontách za 1. svì-
tové války a vznik ÈSR.  Moderátory budou členové Čtvrtečníků, prof. 
PhDr. Robert Kvaček CSc. a generálmajor v. v. Ing. Stanislav Chromec 
CSc. Úvodní slovo přednese PhDr. Eva Bílková, kronikářka města Jičína.
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Historie Mikulášského bìhu a oslavy 100 let atletiky v Jièínì

Slavní internacionálové hráli 
v roce 1947 v Popovicích fotbal

Seriál Hvìzdy jièínské atletiky 
věnujeme tentokrát skupině studentů, 
mladých atletů, kteří seděli koncem lis-
topadu v roce 1946 v hospodě U „chu-
dých“ Žďárských, kde Emanuel Bosák 
referoval o průběhu 13. ročníku Velké 
Kunratické, jenž nedávno absolvo-
val, s dovětkem, že něco podobného 
by mělo být i u nás v Jičíně. Společ-
nost tvořilo pět přátel, kteří tenkrát 
vytvořili spojnici svých životů. Dag-
mar Volfová-Bosáková (1928–2002), 
bratři Eman (1924–2011) a Hasan 
(1928–2000) Bosákovi, Tonda Samek 
(1923–2010) a Jaroslav-Dexla-Sládek 
(1927). Za klavírní improvizace bu-
doucího lékaře a polyglota Ant. Samka 
se tak zrodila myšlenka maškarního 
běhu mimo dráhu v lesnatém a skal-
natém terénu Českého ráje.

Při premiéře 8. 12. 1946 z vrcholu 
Brada (438 m. n. m.) vyráží 19 bor-
ců, z toho tři ženy. Zvítězil semilský 
J. Fiedler, z jičínských atletů byl nej-
lepší Ing. Josef Moc, v kategorii doros-
tu exceloval pozdější několikanásobný 
vítěz, rekordman v počtu účastí, kroni-
kář závodu a obětavý pořadatel Karel 
Hlaváč (1930), v ženách D. Volfová. 

Po závodě se konala Mikulášská vese-
lice v hospodě U Kropáčků.

Startovní pole čítající do dneška 

více než 25 000 běžců během let za-
znamenalo mezi nimi mnoho mimo-
řádných osobností nejen sportovního, 

ale i politického, kulturního a spole-
čenského života. Namátkou jmenuj-
me Doc. Karla Kněnického, akad. 
sochaře Slávu Hejduka – autora ko-
morních plastik samorostlých Miku-
lášů a čertů, nezapomenutelného Ing. 
Jana Filsaka - autora obrazu Zrození 
Mikulášského běhu, otce pohádkové-
ho Rumcajse Václava Čtvrtka a celou 
řadu přátel z různých kruhů a koutů 
republiky, kteří každoročně na Bra-
dech slaví setkání. Dodnes vzpomínají 
žijící pamětníci z řad „Čtvrtečníků“ na 
výkony běžců a běžkyň a své vlastní vý-
kony glosují osobními prožitky.

Mikulášský běh je dnes význam-
nou akcí jičínských atletů, třetím 
nejstarším závodem mimo dráhu po 
Běchovické 10 a Velké Kunratické, 
které se konají bez přerušení. Na jeho 
startu stojí i vyznavači jiných spor-
tů: orientační běžci, lyžaři, cyklisté, 
judisté, fotbalisté…ale i ryzí amatéři 
z prosté touhy změřit síly, držet tradici 
a porovnat svůj výkon s tím loňským. 
Zakladatelé mohou hrdě pozorovat 
svá pravnoučata – mlíčňáky, jak na-
vazují na slávu svých pradědů. Ano, 
je zde kontinuita generací a veliká 

tradice. Za to patří dík nejenom na-
šim hrdinům z roku 1946 ale všem, 
kdo pomáhají tuto tradici udržet. Vel-
kou pomocí je spolupráce s oddílem 
orien tačního běhu, městským úřa-
dem a místními fi rmami.

Pro doplnění ještě rekordy: P. On-
drašík (1982) a L. Pokorný (1991) 
uběhli mužskou trať za 9:24 s., Petr 
Havel zvítězil celkem 6×, Karel Hla-
váč 4×. K. Hlaváč (1930–2014) 
a J. Všetečka (1933) mají na svém 
kontě nejvíc ročníků.

Vzpomínkou na zakladatele toho-
to slavného závodu končí i listopado-
vé Hvězdy AC TJ Jičín, i když jejich 
jména se ještě objeví v dalších pokra-
čováních. Dlužno dodat, že čas je ne-
úprosný a ze zakladatelů závodu žije 
už jen JUDr. Jaroslav-Dexla-Sládek 
(*1927), oddílový básník, který nám 
v roce, kdy atletika v Jičíně slaví 100 
let, přislíbil účast v Porotním sále dne 
6. 12. 2014 i na 69. ročníku Mikuláš-
ském běhu na Bradech první prosin-
covou neděli 7. 12. 2014.

 Za AC TJ Jièín 
Miloš Starý

øeditel závodu

 Na startu 49. roèníku Mikulášského bìhu stanul i jièínský starosta 
MVDr. Jiøí Liška (vlevo) se známým obchodníkem Josefem Lidickým.

Tento materiál nám poskytl pan 
učitel Miloslav Novotný, tělocvikář 
tělem i duší, všestranný sportovec 
a špičkový kantor, který za svou celo-
životní kariéru přivedl stovky až tisíce 
svých žáků na hřiště a do tělocvičen, 
kde je zasvětil do mnoha sportov-
ních odvětví, naučil je milovat pohyb 
a sport, rozvíjel jejich všestrannost 
a vštěpoval jim zásady fair-play. 
Z mnohých se stali vynikající spor-
tovci a dodnes na svého oblíbeného 
kantora vzpomínají. 

Sám pan Novotný začínal jako 
vesnický kluk na sokolském cvičišti 
a v tělocvičně, kde získával základy 
gymnastiky, atletiky i míčových her. 
Není proto náhodou, že se jedna 
z bývalých obyvatelek Popovic obrá-
tila právě na pana učitele Novotného 
a přinesla mu vzácnou fotografi i se 
sportovní tématikou, o které Miloslav 
Novotný vypráví: 

„Tuto vzácnou fotografi i objevi-
la v archivu svého otce paní Marie 

Ple šingerová-Svobodová, původně 
oby vatelka Popovic, která nyní bydlí 
v Říčanech u Prahy. Na svou rodnou 
obec však nezapomíná. Při pohledu 
na fotografi i si připomněla akci, která 
se odehrála v roce 1947 na hřišti v Po-
povicích. Pan Svoboda, její tatínek, 
tehdy pozval slavné mužstvo LTC 
Praha na přátelské fotbalové utkání 
s SK Popovice. Hráčům se u nás moc 
líbilo a byli dobře pohoštěni,“ pokra-
čuje pan učitel. „Údajně se při této 
příležitosti konaly vepřové a zvěřino-
vé hody. Pamětníků, kteří si tento zá-
pas dovedou vybavit, už mnoho není, 
ale přece pár vzpomínek zbylo.“ 

Např. to, že dresy hráčů SK Po-
povice tvořily světlomodré košile 
s oranžovým nápisem SKP, na to si 
vzpomínají Zdeněk Potoček a Jan 
Páv. Protokol o utkání se ale bohu-
žel nezachoval. LTC Praha údajně 
zvítězil 4:3. To ale nebylo podstatné. 
Jako pozornost věnovali hráči LTC 
panu Svobodovi fotografi i mužstva 

i s podpisy hráčů. Ta se nyní, díky 
laskavosti paní Marie Plešingerové, 
vrátila zpět do Popovic.

Na soupisce LTC Praha jsou vel-
ká jména naší sportovní historie, 
hokejoví internacionálové a mistři: 
Zábranský, Roziňák, Zábrodský 
a Konopásek. Nutno podotknout, 
že někteří tito reprezentanti, nosite-
lé zlatých medailí z MS v hokeji z let 
1947 a 1949, skončili po vykonstruo-
vaném procesu v roce 1950 v komu-
nistických kriminálech a byli propuš-
těni až v roce 1955. Samozřejmě je 
třeba vzpomenout také na fotbalisty 
Popovic, kteří uhráli lichotivý výsle-
dek se slavným LTC. Byli to mj. Miro-
slav Matějka, Stanislav Bradna, Karel 
Hlavatý a Jaroslav Honzák. 

Mnozí Jičíňáci možná ani nevě-
dí, že se i na jičínském venkově děly 
velké věci a díky osvíceným mužům, 
jako byl pan Svoboda, se i Popovice 
zapsaly do historie sportu.

-MD-

 Na soupisce LTC Praha, která se utkala s SK Popovice, jsou velká jména naší sportovní historie, hokejoví 
internacionálové a mistøi: Zábranský (první zleva stojící), Roziòák (první zleva v døepu), Zábrodský (stojící ètvrtý zleva) 
a Konopásek (v podøepu první zprava).


