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JIČÍNSKÝ 
DEMOKRATICKÝ 

KLUB

Jičínský demokratický klub  
má v letošních volbách číslo 4
Chcete podpořit naše vizi,  
nebo nám říct svou vlastní?  

Zveme vás na

společné setkání 
v sobotu 17. září 
od 9 hodin u hradeb Pod Koštofrankem  
v Jičíně. 

Za tento kupón obdržíte zdarma kopeček výborné 
zmrzliny v Café Adria. Přijďte s námi strávit příjemné 
dopoledne!
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Přijďte ke komunálním volbám 23.–24. září 2022!   Volte č. 4      Pomozte nám naplnit naše vize pro Jičín! 

Jičín – město, kde žijeme a jsme doma
Město je živý organismus a jeho nedílnou a zásadní součástí je 

veřejný prostor. Ten sdílíme – patří nám všem a je zároveň obra-
zem nás všech. A je důležitější, než si běžně uvědomujeme – kaž-
dodenně na nás působí, utváří a ovlivňuje všechny, kteří se v něm 
pohybují. Uvědomujeme si, že naším veřejným prostorem je Ji-
čín, a uvědomujeme si naléhavě, že potřebuje péči.

Ve shodě s urbanistou Janem Gehlem a jeho inspirativní kni-
hou „Město pro lidi“ zdůrazněme tři principy, které nás vedou 
ke konkrétním strategiím péče o Jičín a jeho veřejný prostor: 
LIDSKÉ MĚŘÍTKO, UDRŽITELNÝ ROZVOJ, OHLEDU-
PLNOST. Tedy nesnažme se být tím, čím nejsme (Mladou Bole-
slaví, Hradcem Králové či Prahou…), ale zabydleme se v tom, čím 
jsme – malým městem, kde je vše na dosah. Kultivujme tuto před-
nost a buďme na ni hrdí. Buďme si vědomi přírodního i kulturního 
dědictví minulosti, které je v případě Jičína více než pozitivní, je 
jeho velikou devizou. Musíme o něj pečovat, ale ne jej zakonzer-
vovat, nýbrž jej tvořivě a šetrně rozvíjet. Využijme k tomu moderní 
technologie a příležitosti, avšak nikoliv bezohledně k životnímu 
prostředí. Město, které je příjemným místem k životu, by mělo být 
vstřícné, a to ke všem svým obyvatelům i návštěvníkům.

Co to znamená konkrétně v případě Jičína a pohledu našeho 
klubu na něj? V rámci komunální politiky prosazujeme, aby se 
Jičín stal místem setkávání – v jedné rovině místních a návštěv-
níků, v další příslušníků různých generací. Proto budeme ope-
čovávat a kultivovat živý a žitý veřejný prostor, a taková je naše 
představa jaký by měl být. 

Komfortní a bezpečný … 
S tím souvisí v první řadě žhavé téma dopravy. Jednoznačně 

podporujeme co nejpestřejší možnosti dopravy ve městě. Pro-
to je třeba vytvořit vyhovující podmínky, kdy by žádný účastník 
provozu nebyl handicapován a přitom ti slabší a zranitelnější byli 
chráněni. Nedostatečná je infrastruktura pro cyklisty např. v po-
době stojanů na kola. Řešit je třeba tristní stav vozovek a chodní-
ků a otázku parkování. Za vhodné považujeme odvedení dopravy 

z centra a zklidnění některých ulic, ovšem je třeba nabídnout al-
ternativu právě např. v podobě kapacitního parkování blízko cen-
tra, aby městské jádro zůstalo živé. Přestože již sto let existují 
parkovací domy, v Jičíně jsou dokonce vytipována místa pro je-
jich zřízení a podnikatelé mají zájem je postavit a provozovat, do-
sud nedošlo ani k přípravným pracím. Podporujeme hromadnou 
dopravu: za zásadní považujeme učinit brzké a rázné rozhodnutí 
v otázce umístění autobusového nádraží. Aktuální stav je zoufalý 
a v očích přijíždějících návštěvníků se naše město jeví jako nehos-
tinné. První dojem ze stávajícího autobusového nádraží nabádá 
k tomu, aby cestující vůbec nevystoupili a pokračovali dál. Zejmé-
na srovnání například s nedalekou Novou Pakou pro naše město 
vyznívá nelichotivě. 

Estetický … 
Současný stav městského mobiliáře je katastrofální. Lavičky, 

odpadkové koše, stav trávníků a obecně veřejné zeleně vybízí 
k hlubokému zamyšlení a koncepčnímu řešení. Inspiraci opět 
můžeme hledat v řadě geograficky, počtem obyvatel i kulturním 
zázemím blízkých měst nebo na renomovaných platformách, kte-
ré v tomto ohledu již posloužily řadě měst (CzechDesign). Kon-
krétní úpravy a opatření pak nemusí být drahé. Jičínu v tomto 
bodě ujíždí vlak, což není v souladu s obrovskými vklady, které 
má – nádhernou přírodou v okolí, s níž je organicky propojen, 
kvalitním historicko–kulturním dědictvím a živou sportovní 
i kulturní scénou. Tato otázka úzce souvisí s nízkou úrovní sebe-
prezentace, o níž svědčí např. velmi nezdařená aktualizace loga 
města a jeho celková vizuální identita. 

Pro všechny … 
Našim cílem je sociálně pestré město, kde budou spolu žít spo-

kojeně různé generace i lidé různých sociálních vrstev i národnos-
tí a etnik. 

Naše představa o veřejném prostoru v Jičíně by se dala shrnout 
do hesla „prostupnost, prostupnost a prostupnost“: žádné bariéry 

fyzické, opticko–estetické ani mezilidské, a to nejen ve městě, ale 
také mezi Jičínem a jeho okolím. To učiní život pohodlnější a přívě-
tivější rodinám s malými dětmi, sportovcům a všem, kteří potřebu-
jí kontakt s přírodou, seniorům, kteří intenzivně potřebují služby 
a občanskou vybavenost. Usilujme tedy o opečovaný, uklizený, 
elegantně zařízený (nikoliv vyumělkovaný, či monstrózní) veřejný 
prostor se zelení a pestrou škálou průchodů do okolní krajiny.

Před čtyřmi lety byla zformulována vize města a vydán doku-
ment, s nímž se, bohužel, nepracuje a to chceme změnit. Zejména 
úvodní pasáže vznikly jako výsledek práce skupiny dobrovolní-
ků–vzdělaných lidí, jimž osud Jičína není lhostejný. Základní teze 
tohoto dokumentu hodláme prosazovat a přetvářet v konkrétní 
opatření, pokud k tomu dostaneme mandát. Sami posuďte, jak 
jsou tyto vize současným vedením našeho města naplňovány...

Pokračování na str. 2



Jak volit, aby dostali hlas ti,  
co mají vaši důvěru?
Chcete-li volit Jičínský demokratický klub, máte dvě možnosti:

1. Označte křížkem čtvereček v záhlaví sloupce s názvem kandidátky Ji-
čínský demokratický klub, který má číslo 4. Dáte tak hlas všem jeho kan-
didátům podle pořadí na kandidátce.
2. Chcete-li vybírat kandidáty napříč politickým spektrem, označte je 
křížkem a poté udělejte křížek u kandidátky číslo 4 Jičínský demokratický 
klub. 
Preferujeme volbu celé volební kandidátky číslo 4 (varianta 1). 

Co si vzít s sebou k volbám?  
n  Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). 
n Hlasovací lístky, ale ve volebních místnostech jsou vždy připraveny  

i lístky náhradní. 

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00  
a v sobotu od 8:00 do 14:00.

Děkujeme za Váš hlas!

(2) JIČÍNSKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB volby 2022

Proč Jičínský demokratický klub? 
Dokončení ze strany 1

Jičín je městem v krajině
Rozvoj města z toho, co činí Jičín jedinečným – míra provázanosti města 

s okolní unikátní krajinou. Jsou zde jedinečné přírodní koridory, kterými je 
bez bariér možné svobodně vstoupit z okolní volné krajiny do centra. Město, 
usazené v malebné kopcovité krajině, je kompaktní, prostupné, má zdravé 
životní prostředí, chová se ekologicky zodpovědně a rozvíjí se v duchu vize 
trvale udržitelného života. Město na svém území úspěšně zabezpečuje vyvá-
žené podmínky pro individuální automobilovou, veřejnou, cyklistickou i pěší 
dopravu.

Jičín je městem příběhů
Město je hrdé na svou bohatou historii a dokáže ji uchovávat a rozvíjet pro 

další generace. Místní aktivní spolky stavící na dlouhé tradici pestrého veřejného 
dění jsou významnými činiteli v kulturním, sportovním a společenském životě 
a spoluvytváří společně s městskými institucemi skvělé podmínky pro aktivní 
trávení volného času. Město je spojeno s výraznými osobnostmi, jakými byli Al-
brecht z Valdštejna, Václav Čtvrtek a mnozí další, jejichž odkaz je rozvíjen. 

Jičín je centrem regionu
Město Jičín je velkorysým, zodpovědným regionálním centrem pro okolní 

města a obce. Město zná a propaguje své jedinečné hodnoty a strategicky řídí 
jejich udržitelný rozvoj. Město je nejkrásnější bránou Českého ráje. Město je 
aktivní v navazování mezinárodní spolupráce a vztahů a je připravené flexi-
bilně reagovat na budoucí výzvy a změny.

Jičín je městem pro život
Město je atraktivní pro rodinný život, je klidné, čisté a má lidské měřítko. Měs-

to zodpovědně hospodaří se svým majetkem a je informované, vstřícné, bezpečné 
a komfortní. Veřejný, podnikatelský a občanský sektor zde spolupracují kultivo-
vaně a se vzájemnou důvěrou. Vyspělý průmysl a kvalitní vzdělávací instituce ve 
městě iniciují ekonomický rozvoj, který probíhá vyváženě a trvale udržitelně.

Podle nás se skutečnost od tezí výrazně liší. Uděláme vše pro to, 
aby mezi přáním a skutečností nastal soulad.

Hlavně to chce odvahu NĚCO POZITIVNÍHO DĚLAT a neusmí-
vat se nad stojatým rybníčkem průměrnosti, do něhož nás, naše měs-
to, posadila nedávná anketa Jičínského deníku. 

NEBUDEME SE JENOM SNAŽIT, UDĚLÁME TO!

JDK

Přidružené obce také patří k Jičínu 
a zaslouží si pozornost

Podporujeme Ukrajinu!
Náš klub v souvislosti s ruskou agresí v Ukrajině aktivně od prvních dnů po-

máhal. Začalo to už v roce 2017, kdy jsme uspořádali besedu s fotografiemi vyda-
vatele a fotografa Igora Gilbo dokumentujícími události na Majdanu. Odsoudili 
jsme vpád ruské armády na cizí území a pomáhali s ubytováním desítek rodin 
v našem městě a okolí, včetně hledání práce. Na začátku dubna jsme uspořádali 
prodejní výstavu kyjevského výtvarníka Oleksandra Petroviče Milovzorova v ho-
telu ReSTART. Návštěvníci ji skoro celou rozebrali a umožnili jsme tak Mistrovi 
pomoc s náklady ubytování jeho rodiny v Praze. Zbylo i na podporu centra pro 
předškolní děti, kam jsme peníze věnovali. 

Další akcí bylo promítání dokumentárních filmů známého kameramana 
a režiséra Petra Volfa, kandidáta našeho klubu. Pořad s názvem „Bída Ruska“ 
odpověděl na mnohé otázky, které si často klademe v souvislosti s ruskou ex-
panzivní politikou. Zatím poslední velkou výstavou, kterou jsme uspořádali 
ve vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je současná expozice 
oděského malíře Viktora Semjonoviče Potěrjajko (*1940), jenž zachytil svými 
akvarely budování metalurgického kombinátu AZOVSTAL v Mariupolu. Vý-
stava je doplněna fotografiemi současné apokalypsy způsobené ruskou agre-
sí. Nese název „Ocelářská pýcha v troskách“. Vernisáže se zúčastnil Chargé d´ 
Affaires Ukrajiny, pan Vitalij Usatyj. O výstavu je velký zájem i v sousedních ze-
mích. JDK podporuje hrdinský boj ukrajinského národa za osvobození a bude 
podporovat i nadále. 

Miloš Starý

Nedílnou součástí „velkého“ Jičí-
na jsou přidružené obce Robousy, Po-
povice, Soudná, Moravčice a od právě 
končícího volebního období i Hubá-
lov, jehož připojení si prohlasovalo 
koaliční uskupení. Bohužel na poža-
davky zmíněných obcí nebylo v mi-
nulých letech příliš přihlíženo, a to 
bychom měli změnit. Každá z těchto 
obcí má své problémy. Občané Ro-
bous již léta volají po rekonstrukci 
chodníků v obci, ale i na příjezdu 
z Jičína, Popovičtí by rádi vybudovali 

dětské sportoviště, občanům Morav-
čic radnice slibuje sedm let vodovod, 
absence vodovodu a kanalizace trápí 
i Hubálov. Svá nevyslyšená přání mají 
i občané Sedliček. Samozřejmě vý-
razně oproti městu pokulhává i údrž-
ba obecných ploch. Současné vedení 
města zpracovává za miliony korun 
projekty takzvaně „do šuplíku“, mís-
to aby finanční prostředky investova-
lo v přidružených obcích. Příkladem 
je výstavba zcela zbytečného spojova-
cího krčku (chodby) z nově budované 

tenisové haly se šatnovým objektem 
v sousedství za 5,5 milionu korun. 
Za to by se samozřejmě mohla usku-
tečnit řada mnohem prospěšnějších 
projektů, právě třeba v přidružených 
obcích.

V našem volebním programu má 
vyšší podpora těmto satelitům a poža-
davkům jejich osadních výborů velkou 
prioritu. Chceme současnou situaci 
změnit a především realizovat alespoň 
jejich nejzákladnější požadavky.

Petr Šindelář

Jsme skupina jičínských ob-
čanů, kterým záleží na prosperitě 
svého města ve všech oblastech. 

„Vládu lidu“ – demokracii – 
chápeme především jako mož-
nost nejširší veřejnosti vyjádřit se 
k dění ve městě a toto dění svými 
názory také ovlivňovat. 

Hlavním cílem JDK je odpoli-
tizování aktuálních témat v Jičíně, 
neboť jsme přesvědčeni, že ma-
nýry velké politiky (obchodování 
s hlasy zastupitelů, osobní útoky, 
obviňování atd.) do města nepatří 
a brzdí jeho rozvoj. 

Rádi bychom přispěli ke kul-
tivované a slušné diskuzi mezi 

subjekty zastoupenými v radě a za-
stupitelstvu města a pomohli vytvořit 
atmosféru, v níž se dá normálně pra-
covat. 

PREFERUJEME 
ŠIROKOU KOALICI 

Z lidí, kteří chtějí a umí se kon-
struktivně podílet na rozvoji města 
pro blaho a spokojenost občanů, 
návštěvníků i turistů. Naší politikou 
jsou demokratické principy, jedná-
ní v džentlmenských intencích (byť 
máme ve svých řadách i jemné dámy) 
a v zásadách slušnosti při prosazová-
ní zájmů města Jičína a jeho obyvatel. 

Zajímají nás  
vaše názory!

Máme za to, že hlas lidu by 
měl být slyšen těmi, kteří drží 
kormidlo rozhodování o věcech 
veřejných ve městě. Každý z nás 
má trochu jiné priority a žádné 
direktivní rozhodnutí neuspokojí 
všechny. Respektujeme přesto de-
mokratické principy, i když víme, 
že demokratická cesta mnohdy 
nevede přímo k cíli. 

Vaše názory jsou pro nás velmi 
důležité, rádi je přijmeme a prodis-
kutujeme.

Pošlete nám své náměty na info@jdkjc.cz  
nebo nás najdete na Facebooku @JDKJC.CZ

Tenisovou víceúčelovou halu  
město zřejmě „nutně“ potřebuje

V této nelehké době přišlo vedení 
města s dalším velkým projektem, 
který má doplnit již tak rozsáhlou 
sportovní infrastrukturu. Má jím 
být tenisová a prý i víceúčelová hala. 
Stavba má sloužit místo otevřených 
kurtů a má být za 50 milionů korun. 
V době, kdy stavební práce, materiál 
a energie dosahují rekordních cen, to 
je, mírně řečeno, frajeřina. Projekt, jak 
se v Jičíně stále častěji stává, ale nevzal 
v potaz některé „drobnosti“. Např. 
vyprojektovali halu na místě, kde je 
studna, a zapomněli zohlednit dre-
nážní systém pod kurty. Ekonomický 

přínos haly bude jistě ztrátový, stejně 
jako u dalších zařízení provozovaných 
a dotovaných městem. 

Město tak bude muset po 180mi-
lionovém úvěru, který si vzalo na in-
frastrukturu projektu Kasárna, nyní 
sáhnout hluboko do rozpočtu. Doba, 
kdy byla městská pokladna plná, jako 
tomu bylo v posledních příznivých le-
tech, je nenávratně pryč a ekonomic-
ký romantismus teď rozhodně není 
na místě. Vypadá to, jakoby si sou-
časní radní chtěli vybudovat pomník 
anebo dokonce mauzoleum. A ještě 
jedna poznámka. Nevšimli jsme si, že 

by oddíl tenisového klubu disponoval 
nějakou základnou mládeže. Zatím se 
po jičínské antuce pohybují převážně 
a rozvážně zejména starší pánové… 
Nerad bych ale někomu křivdil. Třeba 
nová tenisová hala přitáhne mládež-
nický potěr a v Jičíně nám vyrostou 
noví Lendlové a nové Navrátilové. 
Každopádně by se město mělo podle 
nás soustředit na správu toho, co už 
má. A že majetku ke spravování je 
víc než dost, to nemusím laskavému 
čtenáři připomínat. Píšeme o tom mj. 
v těchto volebních novinách.  

Miloš Starý

Levné projekty se nám  
pokaždé prodraží… Proč asi?

Několikrát v případě výběrových 
řízení jsme upozorňovali na to, že 
soutěžit projekt na cenu se prostě 
nevyplácí. Chyby v projektu jsou pas-
tvou pro zhotovitele, který na ně zá-
konitě narazí a pak už je hračkou zdů-
vodnit vícepráce a dodatečné náklady 
všeho druhu. Nemá cenu rozebírat 
všechny projekty, které naše vedení 
města iniciovalo. Byly jich desítky.

Realizace se neobešly bez taha-
nic, kdy firmy argumentovaly jejich 
nedostatečností. Vícenáklady pro-
vázely takřka všechny akce, o plnění 
termínů nemluvě. Zmiňme projekt 
nejvýznamnější, a to investici do in-
frastruktury pro výstavbu lokality Ka-
sárna pod Čeřovkou.

Chyby a nedostatky se objevily už 
ve studii architektonického studia 

Cuboid, na které jsme upozorňovali 
na zastupitelstvu. Další z celé škály 
chyb byl výběr projektanta na cenu, 
kterou vyhrála firma VALBEK z Ústí 
nad Labem, která i vinou nedostateč-
ného zadání musela za další peníze 
doprojektovat, co zadavatel-město, 
zapomněl uvést. Projekt byl převzat, 
přičemž si město předtím ještě ob-
jednalo zhodnocení projektu za další 
peníze u nezávislé firmy.

Ale pozor, projektant nedodržel 
zadání a od původní studie se odchý-
lil. Povrchy inženýrských sítí napří-
klad neodpovídají povrchům, které 
byly původně vybrány. Navíc zástup-
ce zhotovitele při prohlídce staveniš-
tě prohlásil, že podle tohoto projektu 
nelze stavět… 

Co k tomu dodat?

Stavba infrastruktury na místě, 
kde sto let byla kasárna, není jedno-
duchý úkol. Akce za stovky milionů 
v režii města si však zaslouží perfekt-
ní přípravu a perfektního projektan-
ta. Čekali bychom, že zodpovědnost 
za chyby ponesou ti, kdož měli na 
radnici projekt v gesci a brali za to 
mzdu. 

Jedná se totiž o peníze daňových 
poplatníků. Na připomínky a kritiku 
opozice nebyl brán zřetel. Někdo ty 
projekty přece přijímá, podepisu-
je převzetí a platí faktury. Platit za 
šlendrián je přepych, který si v sou-
časné době naše město nemůže do-
volit. Pokud dostaneme vaši důvěru, 
bude takovémuto přístupu učiněna 
přítrž. 

Miloš Starý
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Podporuji 
Lubomíra za JDK

Lubomíra Pokorného znám od roku 1989, nejdříve jsem ho 
v běhu porážel, byl za tím i tradiční souboj Paka x Jičín. Pak se 
Luba stal vrcholovým sportovcem a dlouho, dlouho mě drtil. Pak 
skončil a já ho zase okolo roku 2010 začal porážet jsa ještě vrcho-
lovým triatletem. On to nevzdal a od roku 2015 poráží on mě. 
Trénuje teď opravdu tvrdě a poctivě, také jako trenér vytvořil vel-
kou běžeckou skupinu. Brzo jsem pochopil, že toto je dobrá cesta 
a požádal ho, zda se k jeho skupině můžu přidat jako závodník. 
Začal jsem pak i závodit za TJ Jičín. 

Luba je člověk, který uvažuje velmi dlouhodobě, dokáže věci 
dobře organizovat a jednat s lidmi – řadu mladých přivedl k běhu, 
lépe řečeno k tvrdému tréninku. Sám je klidným, vyrovnaným 
pracantem. Bylo by velkým plusem pro Jičín, pokud by se Lubo-
mír Pokorný mohl podílet na správě města. 

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Buďte vstřícní  
při vyjednávání

Vážení Jičíňáci, zdravím vás z Hradce 
Králové, jako dnes již jen čestný a doži-
votní předseda našeho Hradeckého de-
mokratického klubu. Přeji vám úspěch 
ve volbách. Jako dlouholetý zastupitel 
města a i nejdéle sloužící polistopadový 
primátor bych vám chtěl doporučit – 
buďte vstřícní v povolebním vyjednávání. 
Strany ve městech jsou spíše o lidech než 
partajní příslušnosti. Pokud se chcete 

podílet na vedení města, není jiné cesty. Možná to ode mne nezní 
dobře, ale koukejte na lidi, co je za nimi a ne na strany. To se někdy 
nedá dohlédnout. 
Demokracii zdar. 

MUDr. Zdeněk Fink, hradecký patriot,  
dlouholetý primátor města Hradce Králové  

a člen Rady Královéhradeckého kraje Opustil nás 
Michail Ščigol
Jeden ze zakladatelů JDK a našich 
dlouholetých podporovatelů 
odešel ve věku nedožitých 77 let 

Dne 20. července 2022 nás 
opustil malíř a architekt Micha-
il Ščigol ve věku nedožitých 77 
let. Přestože nebyl občanem Ji-
čína, dění ve městě pozorně sle-
doval. Často jsme za ním chodili 
pro radu a vždy pro nás měl po-
chopení a inspiroval naše kroky. 
Stál u řady projektů JDK a byl 
zmocněncem našeho klubu.

Nikdy nezapomeneme.

JDK

Více svobody a iniciativy
Kandidujeme v komunálních volbách 23. a 24. září 2022 do jičínského zastupitelstva!

Chceme spravovat naše město tak, aby se v něm dobře 
a příjemně žilo všem občanům. Chceme méně regulací, kte-
ré zasahují do života občanů. Zároveň ale ctíme pravidla, 
která jsme si demokraticky zvolili. Chceme čisté, bezpečné, 
moderní i aktivní město, na které budeme všichni právem 
hrdí. Město, kam se mladé rodiny budou vracet, zapustí zde 
své kořeny a vychovají zde další generace. Město, kde senio-
ři prožijí důstojné a pokud možno aktivní stáří. Město, kde 
budou prosperovat jak malí živnostníci, tak velcí zaměstna-
vatelé. 

Jičín by se měl pro ně všechny stát ideálním domovem! 

Jičínský demokratický klub  
má pro letošní volby č. 4

Držíme se stále našich vizí a máme sedm bodů volebního 
programu. Je to sedm témat, která chceme, aby Jičínem re-
zonovala. Sedm nosných myšlenek, které bychom rádi jako 
zastupitelé uvedli v praxi a dále rozvíjeli ve prospěch města 
a jeho obyvatel. 

Pomůžete nám tyto vize naplnit?

Jičín a podpora občanů 
n Omezení místních poplatků – zrušení poplatku za ko-

munální odpad pro seniory, nezvyšování daně z nemovi-
tosti.

n Zvyšování pocitu bezpečí v centru i v okrajových částech – 
zefektivnění práce městské policie, policisté v ulicích.

n Podpora mladých rodin s dětmi v oblasti bydlení. 
n Zvýšení pravomoci osadním výborům a jejich podpora.
n Důraz na ekologii – efektivnější třídění odpadu, ochrana 

ovzduší. 

Jičín a doprava
n Vytvořit efektivní parkovací systém. 
n Výstavba parkovacích domů v blízkosti centra, u nemocnice 

a na Novém Městě.
n Vjezd na městské komunikace pouze pro vozidla do 3,5 tuny.
n Rekonstrukce hlavních výpadovek z města a propojení Nové-

ho Města s Popovickou ulicí.
n Rekonstrukce chodníku do a v Robousích.
n Zjednodušení pohybu cyklistů po městě – cyklostezky.
n Pěší zóna pouze pro pěší.

Jičín a jeho výjimečnost
n Využití unikátu a potenciálu města – Geopark UNESCO Čes-

ký ráj, město Valdštejnovo a pohádkové jako turistický cíl, Ji-
čín – brána do Českého ráje. 

n Cestovní ruch a marketing na profesionální úrovni.
n Vytváření a zlepšování podmínek pro podnikání.
n Podpora společných projektů pro podnikatele i firmy.
n Jičín jako město pro hezký a příjemný život.

Jičín moderní město – Smart city 
n Služby a agendy pro občany on-line.
n Zavádění moderních technologií zjednodušujících život.
n Efektivní správa města, profesionální úřad – vstřícný, zjedno-

dušující, nápomocný.

Jičín a jeho tvář 
n Příprava rekonstrukce a oživení pěší zóny, aby se stala příjem-

ným prostředím pro občany města.
n Kultivace veřejného prostoru – městská zeleň, mobiliář, infor-

mační systém, vznik nových odpočinkových míst.
n Intenzivní údržba veřejných prostranství – čisté město.

n Důraz na zachování unikátní urbanistiky města.
n Oživení a zatraktivnění oddychové městské zóny – Čeřov-

ka, Šibeňák, Kníže a zahájení budování oddychové zóny 
na Novém Městě.

Jičín jako centrum kultury 
n Obnova památek nejen v centru města.
n Podpora zavedených městských kulturních zařízení, tra-

dičních i nových kulturních aktivit, festivalů atd.
n Přiblížení kultury lidem – umění v ulicích, knihobudky, 

oživování tradic.

Jičín jako město škol a sportu
n Podpora aktivit základních a mateřských škol, populariza-

ce technických oborů na základních školách a spolupráce 
města se středními školami. 

n Podpora jičínských sportovních klubů pracujících s dětmi 
a mládeží a zařízení pro volnočasové aktivity dětí.

n Podpora alternativního vzdělávání.

Držím vám palce, 
Jičíňáci!

Jako předsedkyně Hradeckého demo-
kratického klubu držím palce všem 
Jičíňákům, aby dobře zvolili své kandi-
dáty do zastupitelstva svého krásného 
města. Jsem přesvědčena, že ten správ-
ný hlas bude pro Jičínský demokratický 
klub, který město nasměřuje k úspěš-
nému rozvoji. Držím palce Jičínu a Ji-
čínskému demokratickému klubu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,  
prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové  

a zastupitelka KH kraje

Vždycky máme 
možnosti volby 

Tento příspěvek je velmi stručná charakteristika situací, ve kte-
rých se ocitáme všichni každý den, je to pohled jedné z nejslavněj-
ších veřejně činných osob – Hillary Clintonové.

Každý člověk je v mnoha okamžicích života postaven před vol-
by, které z něj dělají to, čím je, čím by se chtěl stát. Člověk je nucen 
se rozhodovat a volit v otázkách týkajících se soukromého života 
i společnosti, ve které žije. Každý člověk má možnost prokázat svo-
je smýšlení, uplatnit svoje znalosti a zkušenosti a v konečné fázi 
i prokázat svou odvahu. 

Máme na výběr. Každý z nás se pohybuje na určité úrovni, v ur-
čitém prostředí. Každý z nás má možnost být někým, kdo se snaží 
lidem pomáhat, chápat je, inspirovat a spojovat, anebo se přidat 
k těm, kteří společnost chtějí z jakýchkoliv důvodů rozdělit.

Můžeme být těmi, kdo se staví proti nespravedlnostem, proti 
předsudkům, úzkoprsosti a zjednodušeným pohledům, nebo se 
nechat unášet davem, nic nedělat a jenom pokřikovat a ukazovat 
prstem. Můžeme být někým, kdo věří, že jako občan máme ne-
jen práva, ale i povinnost dodržovat nepsaná pravidla chování, že 
naší povinností je se vzdělávat, sledovat co se kolem nás děje, aby 
jakékoliv naše rozhodování bylo kvalifikované.

Všechno negovat není cesta
 Anebo se můžeme zařadit mezi ty, kteří všechno negují, kriti-

zují, často bez znalosti věci a souvislostí. Myslí si, že křik je pro-
jevem chytrosti, že křikem něčemu pomůžou. Že moderní je být 
cynický a hrubý.

Každý z nás ví, že je důležité přijímat správná rozhodnutí, že 
je to často vnitřní boj každého z nás, aby nás hlasitý křik okolí ne-
proměnil v něco, za co bychom se museli sami před sebou stydět. 
Každé rozhodnutí má na člověka dopad nejen vnější (společen-
ský, politický), ale má na člověka dopad i uvnitř. Buď se scvrkne, 
zmenší a jedná malicherně, nebo roste.

V našich podmínkách přistupuje i další důležitý okamžik, na 
který bychom neměli zapomínat, protože ten nám dal možnost 
svobodného rozhodování. Tím důležitým zlomem byl rok 1989. 
Buďme za to vděčni.

Doc. DR. Ing. Olga Hasprová

Zdroj: Gerth,J., Van Natta, D.: Její cesta, naděje a touhy  

Hillary Clintonové – životopis, Praha 2008 

Zvolte si nové zastupitele. 

Pøijïte k volbám 

23.�24. záøí 2022

PODPORUJÍ NÁS
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Někteří kandidáti JDK aktivně 
působí v atletickém klubu AC TJ 
Jičín, kde se staráme o nejmlad-
ší sportovce od tří do patnácti let. 
Krom pravidelných tréninků orga-
nizuje oddíl závody školek, žactva 
a dorostu, ale i ligová utkání mužů 
a žen. Předseda oddílu, Mgr. Petr 
Šindelář, je členem sportovní ko-
mise města Jičína, kde podporuje 
i další sportovce. Sám patří k nejak-
tivnějším zastupitelům. I proto vede 
naši kandidátku do voleb.

Mgr. Miloš Starý, zastupitel za 
JDK, je aktivní nejenom v jičínském 
kulturním světě a umění, ale i v kon-
trolním výboru města či v již zmíně-
ném atletickém oddílu. 

Na předních místech se o mandát 
v zastupitelstvu uchází Ing. Luboš 
Splítek – člen kulturní komise a Jan 
Ent, podnikatel a spolumajitel Hote-
lu ReSTART, člen komise cestovního 
ruchu. 

JDK v minulých volbách vsadil na 
mladé lidi, a přestože se jim nepodaři-
lo získat mandát v zastupitelstvu, od-
vádějí velký kus práce a právě oni jsou 
budoucností našeho města. Jedním 
z nich je mladý ekonom a podnikatel 
Ing. Petr Knápek, MBA. Přestože mu 
podnikání zabírá spoustu času, vždy 
dokázal splnit, co si předsevzal. Spolu 
s Václavem Bělíkem pořádají tradiční 
JIČÍNSKÝ FOOD FESTIVAL. Tato 
akce plná chutí, vůní a ukázek mo-
derní gastronomie se během prvních 
ročníků stala jednou z nejnavštěvova-
nějších v Jičíně. Pod projektem „Jičín 
žije!“ pořádají např. i koncerty sym-
fonických orchestrů, jimiž několikrát 
naplnili sál Masarykova divadla. 

Dalšími mladými kandidáty JDK 
jsou Ing. Stanislav Novák, který 
je aktivním členem finančního vý-
boru a podílí se na tvorbě a čerpání 
rozpočtu města, Ing. Magdaléna 
Doležalová, bývalá tisková mluvčí 
města, která se podílela v redakční 

Představení našich nových 
kandidátů do zastupitelstva města

Jičínský demokratický klub a volby 
do městského zastupitelstva 2022

Čtyři roky uběhly jako voda a v září 
nás opět čekají volby do jičínského za-
stupitelstva. Obyvatelé našeho města 
opět pomyslně rozdají karty, podpoří 
své favority a rozhodnou o tom, kdo 
se o město postará další čtyři roky. 
Náš demokratický klub do voleb mi-
nulých vstupoval podruhé a získal 
dva mandáty z jedenadvaceti. Pokra-
čovali jsme ve své vizi vytvořit širší 
koalici, která by Jičínu zajisté díky 

pluralitě názorů i nápadů prospěla. 
Bohužel se nám nepodařilo ostatní 
k širší spolupráci přesvědčit, a tak 
jsme byli v zastupitelstvu vidět a sly-
šet alespoň z opozičních lavic. 

Naše role v zastupitelstvu  
2022–2026

Na svém názoru o potřebě široké 
koalice trváme i nadále. Hlavním úko-
lem nového volebního období a nově 
vzniklého zastupitelstva je změnit 
styl řízení města. Nastolit spoluprá-
ci a komunikaci mezi reprezentanty 
všech stran a hnutí v zastupitelstvu, 
ať již koaličních, či opozičních, což 
bohužel v posledních dvou obdobích 
absolutně nefungovalo. Samozřejmě 
mnohem větší prostor je třeba dát 
názorům veřejnosti. Naše sdružení 
se i po letošních volbách bude sna-
žit o prosazení široké koalice, což by 
mohlo vést ke kýžené změně.

Chodníky a parkování
Naší prioritou, kterou se snaží-

me dlouhodobě prosadit, je výrazně 

zvýšit aktivitu při údržbě a rekon-
strukci komunikací a chodníků, pře-
devším v okolí centra města. Tato 
oblast je v posledních dvou volebních 
obdobích výrazně podfinancovaná 
a v současném vedení města nemá 
podporu.

Velkým problémem je parkování 
ve městě. Chceme prosadit efektiv-
ní parkovací systém zohledňující 
požadavky rezidentů i návštěvníků 
města. Prvním předpokladem je 
vybudování centrálního parkoviště 
poblíž centra (prostor po technic-
kých službách), nejlépe formou 
parkovacího domu. Valdštejnovo 
náměstí by nemělo být hlavní par-
kovací plochou v centru. Nezbytně 
nutné je vyřešit parkování v okolí 
nemocnice, kde je současný stav 
neúnosný. Řešením je realizace plá-
novaného parkovacího domu v blíz-
kosti nemocnice. Stejně palčivý 
problém je i na sídlištích na Novém 
Městě a U Stadionu. Zde se nabízí 
několik řešení, ale do konečného 
verdiktu by mělo výrazně promluvit 
mínění zde žijících občanů.

Jičín jako místo pro život
V současné nelehké ekonomické 

situaci musí město pomáhat svým 
občanům. Rozhodně jsme proti zvy-
šování městských poplatků a daní, 
budeme prosazovat zrušení poplatků 
za komunální odpad pro seniory a bu-
dování startovacích bytů pro mladé 
rodiny s dětmi. Budeme prosazovat 
rovnoměrné investice ve všech čás-
tech města.

Rozhodně nechceme, aby byl Jičín 
„průměrným“ městem, jak vyznělo 
v internetové anketě hodnotící měs-
ta v ČR, ale městem výjimečným pro 
život svých občanů a atraktivním pro 
jeho návštěvníky. Myslím si, že na 
to naše město potenciál rozhodně 
má. Měla by tomu pomoci co nej-
jednodušší dostupnost poskytova-
ných služeb pro občany na úřadech 
a v městských organizacích. V našem 
volebním programu klademe velký 
důraz na kultivaci veřejného prosto-
ru, ať již se jedná o městskou zeleň, 
mobiliář, ale i čistotu města. Chceme 
oživit, dovybavit, a tak zatraktivnit 

současné odpočinkové zóny na Če-
řovce, u Šibeňáku či kolem rybníku 
Kníže. Chceme realizovat vybudování 
oddychové zóny pro občany Nového 
Města, i když v jiné podobě než pro-
sazuje současné vedení města. Sou-
částí těchto ploch musí být i funkční 
a atraktivní dětská hřiště, spolu s prv-
ky pro aktivní odpočinek dospělé ve-
řejnosti. Nezbytně nutné je vytváření 
a zlepšování podmínek pro podnikání 
na území města a podpora místních 
podnikatelů. Město musí být part-
nerem podnikatelských aktivit. Větší 
důraz je třeba dát na oblast cestovní-
ho ruchu: pracovat na profesionální 
úrovni a zapojit odborníky na turis-
mus, hotelnictví a další odvětví. Mu-
síme mnohem více využívat historic-
kého potenciálu města, vstupní brány 
do Českého ráje, projektu UNESCO 
Geopark Český ráj a dalších výjimeč-
ností města.

Abychom mohli prosazovat naše 
priority, potřebujeme podporu vás, 
občanů města. Chce to jen malič-
kost – přijďte k volbám.

Petr Šindelář

Jan Ent 
se narodil před půl stoletím v Li-
berci. Celý život ale prožil v Jičíně 
a v obou Lochovech, kde měli v Hor-
ním chaloupku a v Dolním babičku. 
Je velkým patriotem. Odmala věděl, 
že jeho oborem bude gastronomie. 
Absolvoval hotelovou školu a hned 
po revoluci si otevřel spolu se spo-
lečníkem Davidem první restaura-
ci. Jejich kuchyně a služby se staly 
vyhledávanými, a to nejenom jičín-
skými labužníky. Restaurant U Dě-
lové koule stejně jako Hotel Jičín 
měly zvuk a byly vysoko hodnoceny 
i v Maurerově gastronomické „hit-
parádě“. To však Honzovi nestačilo 
a tak se oba pánové pustili do od-
vážného projektu. Od města koupili 
ruinu Hotelu START, kterou majitel 
nechal zcela zpustnout a po marty-
riích, kdy bylo potřeba masivních 
investic do rekonstrukce, otevřeli 
čtyřhvězdičkový hotel reSTART 
s restaurací La Favorita. Obojí sne-
se nejvyšší hodnocení a přestože ze 
strany města nebylo vždy jednáno 
s pochopením a podporou, je dnes 
tento podnik tím, čím se může Ji-
čín chlubit. Honzovo hlavní téma je 
cestovní ruch a s ním spojené služby 
a propagace regionu. Dlouhodobě 
aktivně pracuje v komisi cestovního 
ruchu. 

Luboš Pokorný 
zdědil běžecký talent od Boha a taky 
od táty, který byl několikanásobným 
mistrem republiky na středních 
tratích a jedním z nejlepších běžců 
Jičína všech dob. Luboš mladší po-
vstal z líhně talentů Vlasty Jenčka 

stejně jako jeho táta a vzhledem 
k výkonnosti splnil kritéria středis-
ka vrcholového sportu. Jako junior 
závodil a reprezentoval naši atletiku 
a Duklu Praha na úrovni svého táty. 
Drží řadu oddílových rekordů na 
středních tratích a dnes jako sedma-
čtyřicetiletý matador dokáže porazit 
o generaci mladší závodníky na 1500 
i 3000 m v rámci závodů 2 ligy. Jeho 
rekordní čas na Mikulášském běhu 
na Bradech 9:24,0 min. vévodí his-
torickým tabulkám a za posledních 
15 let se mu nikdo ani zdaleka ne-
přiblížil. Co nás ale těší nejvíc je to, 
že vede jako běhající trenér skupinu 
štrekařů, a jeho svěřenci dosahují 
výborných výsledků. Gábina Veiger-
tová v předminulém roce dosáhla vy-
nikajícího umístění na MS v běhu do 
vrchu v Jižní Americe a je ozdobou 
i na mezinárodních kláních v krosu. 
Skupina jeho svěřenců se utěšeně 
rozrůstá a je radost sledovat, jak 
mladí atleti vzhlížejí ke svému trené-
rovi, který neúnavně polyká běžecké 
kilometry s nimi a dává jim moti-
vaci i cenné rady. Do party POKO 
RUNNIG TEAMU patří i veterán 
a všesportovec, triatlonista a také 
náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje, Rudolf Cogan. Lubošovo 
téma je Nové Město a zlepšování ži-
vota jeho občanů. 

David Kotlář 
se narodil v Jičíně v roce 1988, ab-
solvoval zde ZŠ a Lepařovo gymná-
zium. Nalezl zalíbení v historii, kte-
rou studoval na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Odmala také 
miloval přírodu a zvířata, zejména 

koně, což nakonec rozhodlo. Něko-
lik let působil v zahraničí (Belgie, 
Nizozemí a Německo), aby nakonec 
zakotvil pod Zebínem, kde provozu-
je stáje pro třiadvacet koní, jízdár-
nu, kde pořádá parkurové závody 
Pohár Českého ráje. Jako instruk-
tor jezdectví vede skupinu mladých 
adeptů tohoto krásného sportu. 
V areálu provozuje i kavárnu, ubyto-
vání a aby toho nebylo málo, založil 
ještě vinici. Na historii David neza-
nevřel. Jeho oblíbeným tématem je 
Prusko-rakouská válka. Vlastními 
silami obnovil pomníček na místě, 
kde 29. června 1866 padl saský vo-
ják. Najdete jej u panelové cesty ze 
Soudné na Zebín. David by uvítal 
větší podporu podnikání ze strany 
města.

Zdeněk Soušek 
je narozen  v roce 1952 a prožil pes-
trý a bohatý život, který se s ním ne-
mazlil. Za emigraci mu komunisté 
pěkně zatopili. Párkrát si naběhl, 
když říkal, co si myslí. Vyučil se ku-
chařem a svému řemeslu dělá čest. 
Kde vařil, tam lidem chutnalo. Za 
svůj život prošel řadu hospod, hotelů 
a restaurací. V Jičíně, Krkonoších, 
v zahraničí, aby na stará kolena ob-
lažoval chuťové pohárky zákazníků 
restaurace a pivnice U Šuků. Jeho 
omáčky a česká kuchyně jen těžko 
hledají konkurenci. Je mistrem své-
ho řemesla, které neopustil ani v dů-
chodovém věku. Nejenom proto, ale 
i pro jeho názory a přehled o tom, co 
se děje ve městě, jsme Zdeňka rádi 
přivítali mezi kandidáty do zastupi-
telstva. 

Kdo jsou naši kandidáti?
radě na tvorbě městského zpravodaje 
a působí v komisi pro cestovní ruch. 
Dále jsou našimi kandidáty učitelka 
Mgr. Dominika Nováková, trenérka 
volejbalu Ing. Tereza Charousková, 
podnikatelka Bc. Lucie Pavlíčková, 
která se stará o předškolní děti ve své 
soukromé mateřské škole Pastelka, 
David Kotlář, majitel stájí, jízdárny, 
vinice a kavárny pod Zebínem. 

O mandát v zastupitelstvu se bude 
opět ucházet dlouholetý zastupitel 
a bývalý radní, Mgr. Josef Kužel. Je 
členem výboru a trenérem atletické-
ho oddílu a farníkem Českobratrské 
církve evangelické. 

Významnou tváří naší kandidát-
ky je vysokoškolský pedagog prof. 
RNDr. Martin Košťák Ph. D. Díky 
jeho aktivitě se podařilo Jičín dostat 
pod hlavičku Geoparku UNESCO – 
Český ráj, kam díky svému unikát-
nímu, geologickému a historickému 
bohatství patří. 

K dalším patří filmařská legenda, 
fotograf, jičínský pamětník a poly-
histor Petr Volf, který je laureátem 
Ceny města Jičína. Jeho výstavy jsou 
pro milovníky fotografie vždy velkým 
zážitkem. 

Dalšími kandidáty jsou podnika-
telka Iva Majdanová, která působí 
v komisi pro cestovní ruch, Ing. Jiří 
Bílek, ředitel OSSZ Jičín, Miroslav 
Horyna, člen komise pro životní 
prostředí a Zdeněk Kalináč, nositel 
Merkurovy medaile udělované Hos-
podářskou komorou Královéhradec-
kého kraje.

Místní části Jičína (Popovice) za-
stupuje Tomáš Nosek, vedoucí stře-
diska Libáň u vodohospodářů a dlou-
holetý člen rybářského svazu. 

Za JDK kandiduje do zastupitel-
stva také úspěšný trenér a zakladatel 
POKO RUNNING TEAMU, Lubo-
mír Pokorný a Zdeněk Soušek, vy-
nikající kuchař restaurace a pivnice 
U Šuků. 
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Zveme vás na koncert francouzských šansonů 

Radka Rubešová a skupina Cou Cou 
Sobota 17. září od 9.30  

u hradeb Pod Koštofrankem v Jičíně 
web: triocoucou.cz
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Autobusové nádraží 
v Jičíně

Jičínské autobusové nádraží je zastaralé a neodpovídá požadavkům na sou-
časnou hromadnou dopravu. To je nezpochybnitelný fakt. Změnit neutěšenou 
situaci se město pokouší, bohužel neúspěšně, řadu let. Bylo zpracováno několik 
návrhů, které z různých důvodů „nedošly“ k realizaci. Mírné vylepšení součas-
né situace by mělo přinést opětné zprovoznění bývalé čekárny, o jejímž odkou-
pení rozhodli zastupitelé města na posledním jednání.

Několik uplynulých let se snaží současné vedení radnice prosadit aktuální, 
skutečně megalomanský projekt bipolárního autobusového nádraží, do které-
ho „natekly“ již stovky tisíc korun z veřejných rozpočtů. V podstatě se jedná 
o dvě plnohodnotná nádraží, kdy jedno by mělo být v prostoru u vlakového ná-
draží, a druhé, jako „zastávkové“, v prostoru mezi Komerční bankou a součas-
ným nádražím. Cena tohoto úletu byla původně čtvrt miliardy korun, což by 
v současných cenách bylo podstatně vyšší.

Naše sdružení je zásadně proti realizaci tohoto záměru. Propagujeme myš-
lenku, že velikost nádraží by měla korespondovat s velikostí města, a tudíž zde 
není prostor pro originální experimenty pana architekta Kotase. Podporujeme 
názor, že nejlepším řešením je zásadní přestavba nádraží na současném místě 
s dobudováním potřebné infrastruktury odpovídající 21. století. Návštěvní-
ci přijíždějící do Jičína tak mají poblíž jak centrum města, tak nákupní zónu 
i zdravotnická zařízení, což je jistě příjemné. Bohužel současný územní plán 
města s umístěním v této lokalitě nepočítá, a tak je nezbytná změna územního 
plánu dotčeného území. Významným bonusem pak bude určitě výrazně nižší 
cena.

Naším cílem v novém zastupitelstvu bude pro tuto myšlenku získat co nejví-
ce podporovatelů.

Petr Šindelář

Co přináší Jičíňákům cestovní ruch?

Financování města a kasárna Jičín. 
Jak to bude s úvěrem?

S Jičínem mám spjatý celý svůj 
život. Postupně jsem absolvoval 
III. základní školu, Vyšší odbornou 
školu a Střední průmyslovou školu 
v Jičíně a i první dva roky studia na 
Technické univerzitě v Liberci jsem 
mohl díky konzultačnímu středis-
ku v Jičíně studovat taktéž „doma“. 
V mých profesních začátcích jste mě 
mohli potkávat na pobočkách Čes-
ké pošty. V současné době působím 
v jičínské firmě Ronal, s. r. o., na 
pozici vedoucího controllingu. Kro-
mě práce, která mě v současné době 
ukrajuje nejvíce mého času, se sna-
žím aktivně podílet na chodu města 
ve finančním výboru, který je výkon-
ným orgánem zastupitelstva. Dále 
působím jako místopředseda SVJ 
a ve volném čase se věnuji především 
své rodině.

Dovolte mi, abych jakožto stálý 
člen finančního výboru krátce zhod-
notil uplynulé 4 roky. První změnou 

byl odchod dlouholetého vedoucího 
ekonomického odboru městského 
úřadu, Ing. Milana Köstingera. Tuto 
funkci nyní zastává Ing. Zdeněk Bu-
cek a mohu říci, že jsem ze své pozice 
nezaznamenal žádný rozdíl ve fungo-
vání nebo dostupnosti dat. Informace 
o rozpočtových opatřeních a výběru 
daňových příjmů města chodí včas 
a členové výboru jsou informováni. 
Předsedkyní byla jmenována Mgr. 
Alena Stillerová. Všichni jsme čelili 
novým situacím z důvodu pandemie 
koronaviru, a i přes toto omezení se 
nám jednání dařila pravidelně usku-
tečňovat. Některá probíhala on-line 
formou, což by z mého pohledu moh-
lo být využíváno i do budoucna, neboť 
si myslím, že by tato forma jednání 
přispěla k vyšší účasti.

Na pravidelných jednáních dal 
finanční výbor zastupitelstvu řadu 
doporučení týkajících se finanční-
ho hospodaření města a byly vedeny 

konstruktivní debaty s pracovníky 
města. Městu se dlouhodobě daří na-
plňovat daňové příjmy. Hospodaření 
města probíhá na velmi vysoké úrov-
ni, což vyplývá i z každoročních exter-
ních auditů, které potvrzují, že nebyly 
zjištěny žádné nedostatky ve smyslu 
vedení účetnictví, rozpočtu, inventa-
rizace, evidence majetku apod. 

Jedno z nejdůležitějších témat 
bylo financování projektu Kasárna 
Jičín. Konkrétně se jedná o výstavbu 
dopravní a technické infrastruktury 
a veřejných prostranství, kde město 
Jičín bude na realizaci čerpat inves-
tiční úvěr ve výši 180 mil. Kč a splácet 
ho bude 12 let. Ohledně investičního 
úvěru jsem se snažil doporučit, aby 
byl úvěr sjednán s pevnou úrokovou 
sazbou a zafixován (neboť v březnu 
2021, kdy se toto téma řešilo, byly 
úrokové sazby na velmi nízké úrov-
ni PRIBOR 1 – 1,2 %). Na základě 
tohoto podnětu i pan místostarosta 
Hamáček na jednání zmínil, že je 
možnost rozdělení úvěru na dvě část-
ky s tím, že na jednu by se aplikoval 
PRIBOR a na druhou nabídnuté pod-
mínky fixace. I tento bod mi díky níz-
kým úrokovým sazbám dával smysl. 
Je velká škoda pro město, že nakonec 
došlo k podepsání úvěrové smlouvy 
s úrokovou sazbou jako součet 3mě-
síční PRIBOR a marže v pevné výši 
0,06 %, a tedy bez zafixované částky! 
To v praxi znamená, že při součas-
ných podmínkách na trhu (PRI-
BOR 7 %) dojde k velmi výraznému 
prodražení splátek úvěru!!!

Ing. Stanislav Novák 

Investice vs. příroda 
Globální události, které zasáhly každého z nás, počínaje covidem, začátkem 

energetické krize až po šílenou válku na Ukrajině mají a budou mít vliv na roz-
voj měst a obcí možná po další generace. V nejbližší době budeme řešit řadu 
problémů na úrovni jednotlivců i rodin a jen těžko budeme hledat ve státním 
rozpočtu větší objemy financí na investice. Přesto jsou investice do budoucnosti 
společnosti tím klíčovým momentem, zvláště nyní.

Nemusíme se nutně ptát na balíky miliard korun, investice pro příští ge-
nerace můžeme vytvářet i levněji. Nejsem ekonom, právník, politolog ani so-
ciální demograf a neumím předpovídat budoucnost, přesto velmi dobře, no, 
to zní trochu arogantně, spíš tedy trochu znám minulost. Myslím tím geolo-
gickou minulost, ve které se promítají globální krize ekosystémů, vymírání, 
katastrofy a klimatické změny, které dnes stále ještě nemají obdobu. Možná 
proto ale nejsem ani ekolog, jenž by volal po zastavení výroby různých druhů 
energií. 

Budoucnost města vidím z perspektivy několika pohledů. Problém dopra-
vy a parkování vynechám, je fatální a musí se řešit co možná nejširším kon-
senzem napříč politickými uskupeními. Přesto, s dopravou víceméně přímo 
souvisí problém zeleně a prostoru pro novou výsadbu. Pro příští vedení by 
mělo být jednou z priorit citlivě město osadit co největším množstvím diver-
zifikované zeleně, o retenčních schopnostech a vlivu na mikroklima byl pub-
likován nespočet kvalitních studií. V uplynulých letech jsme svědky teplých 
a suchých intervalů, a právě teplotu v rozpálených ulicích nejlépe tlumí do-
statečné množství rostlin.

S pokračující výstavbou u Čeřovky bude také narůstat tlak na lesopark. 
O Čeřovce, jako přírodním fenoménu jsme se zmiňovali mnohokrát, včetně 
novin JDK, bylo by proto užitečné dát nějaký rámec ochrany, tedy vyváženě při-
stoupit k přírodním hodnotám a přístupnosti pro veřejnost.

Vraťme se ale k úvodní zmínce o investicích. Za tu největší považuji (což je 
možná dáno osobními i rodinnými poměry) kvalitní vzdělání mladé generace 
od úrovně základních škol. Umím si představit lepší propojení výuky s nesku-
tečně bohatou nabídkou města – od přírodních, archeologických a historických 
dědictví po kulturní, společenské a třeba i filozofické aspekty. Jičín k tomu pří-
mo vybízí. 

prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 

Jičín je krásné historické město 
v Českém ráji, svojí polohou je uni-
kátní (to už věděl Albrecht z Vald-
štejna, proto si vybral Jičín jako svo-
je sídelní město). Z Jičína je to všude 
kousek, do Prahy, Liberce, Hradce 
nebo třeba do Krkonoš. Rodí se zde 
přátelští, sportovně založení lidé, 
kteří jsou pak celý život hrdí (ať je 
osud zavane kamkoli do světa), že 
pocházejí právě z našeho krásného 
Jičína.

Celý svůj produktivní život pracuji 
v cestovním ruchu a vidím obrovské 
možnosti Jičína v této oblasti. Za ta 
dlouhá léta jsem nespočetněkrát viděl 
a slyšel nadšení návštěvníků a turistů, 
již do našeho města zavítají. Všem se 
v Jičíně líbí. 

Současné vedení města však ces-
tovnímu ruchu, dle mého názoru, ab-
solutně nerozumí. Nespatřuje v něm 
potenciál pro rozvoj města, nevšímá si 
příležitostí a v neposlední řadě nevidí 
možný přínos do městské pokladny. 
Nedokáže občanům města (reziden-
tům) vysvětlit, proč je tak důležité 
podporovat cestovní ruch v Jičíně, jak 
obrovský to pro Jičíňáky má a může 
mít přínos. 

Rád bych lidem v Jičíně vysvět-
lil, jak je rozvoj cestovního ruchu 
pro město i je samotné důležitý. Co 
všechno se v Jičíně opravilo, postavi-
lo, co všechno díky turistům v Jičíně 

máme. Razí se heslo „Kdo nic nedělá, 
nic nezkazí...“ a to je dle mého názoru 
obrovská škoda.

Za posledních osm let, kdy jsou 
v Jičíně na radnici stoupenci ANO, 
se z krásného, progresivního města 
stalo město průměrné... Takové prů-
měrné město s průměrně smýšlející-
mi obyvateli (článek iDNES z roku 
2021) a s podprůměrně výkonným 
vedením, které místo aby obyvate-
le města spojovalo, rozděluje svými 
skutky. To, místo aby jako autorita, 
patriot a lídr města obyvatele spojo-
valo, je svými názory a kroky rozdě-
luje.

Potřebujeme změnu, nový im-
puls, novou energii. Jsem pro spo-
lupráci, pro širokou koalici. Je tře-
ba nesoupeřit, ale spolupracovat 
a budovat společně novou cestu. 
Dát šanci všem, kdo budou chtít pro 
město pracovat, něco měnit, zlepšo-
vat, posouvat.

Čemu bych se chtěl 
v Jičíně věnovat?

Primárně propagovat Jičín jako cí-
lovou celoroční destinaci. Nespoléhat 
pouze na dva měsíce prázdnin, nýbrž 
organizovat v Jičíně celoroční spole-
čenské, kulturní, sportovní a vzdělá-
vací akce, které by turisty a návštěvní-
ky do města lákaly v průběhu celého 
roku.

Učinit Jičín městem pro mladé: 
zasadil bych se například o výstav-
bu venkovních workoutových hřišť, 
singltreků, bikeparků atd. V Jičíně 
prakticky nemáme cyklostezky, na 
náměstí a na pěší zóně je jedno velké 
parkoviště, proto bych podpořil i vý-
stavbu parkovacích domů.

Město Jičín se musí aktivně za-
pojit do dění v celém Českém ráji 
a v ideálním případě také převzít 
v regionu vedoucí úlohu. Je nutná 
změna, změna společenského klima-
tu pro Jičín.

Jan Ent

Tváø na�eho mìsta 
tvoøíme nyní my

Zpátky do mìsta

Tvoøme ji s odkazem na historii 
a s ohledem na pøí�tí generace!
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Krajská hospodářská komora  
a její působení v našem městě

Hospodářská komora České re-
publiky (HKČ) sdružuje podnikate-
le, fyzické i právnické osoby napříč 
všemi obory, bez ohledu na rozsah 
podnikání. Vytváří platformu k pro-
sazování a ochraně zájmů svých čle-
nů. Jedná sama, případně s dalšími 
podobnými subjekty, a to směrem 
k jiným organizacím, se státní sprá-
vou i vládou. Nezanedbatelný je i me-
zinárodní rozměr její činnosti. 

V našem regionu působí Krajská 
hospodářská komora Královéhra-
deckého kraje (KHK KHK), která má 
vlastní tým profesionálů s velkými 
zkušenostmi v oblasti poskytování 
služeb podnikatelům, pořádání pro-
pagačních akcí, odborných školení 
a seminářů a poradenství v různých 
oborech. 

Rád bych zde představil některé 
aktivity, které se týkají našeho regio-
nu, či přímo našeho města. 

Prezentace středních škol a za-
městnavatelů je akce zaměřená na 
studenty, kterým je inspirací pro vý-
běr střední školy. Seznamuje školy, 
budoucí i současné studenty a jejich 
rodiče s firmami, potenciálními za-
městnavateli, či nabízí zázemí a pod-
poru pro další studium v různých 
oborech. Letošní ročník bude probí-
hat ve dnech 14. a 15. 10. 2022 v bu-
dově Masarykova divadla v Jičíně. 

Další, obdobně na mládež zaměřené 
soutěže, jsou Talenty pro firmy a Fir-
ma škole a škola firmě. 

Jednou z akcí, která je zaměřená 
na propagaci podnikání, je Rodinný 
den s Krajskou hospodářskou ko-
morou KHK, aneb mami, tati, tvou 
práci zvládnu taky. Tato akce se ko-
nala 1. 9. 2022 na Matějkově cvičišti 
v Jičíně. 

Za zmínku stojí každoroční ce-
lorepubliková soutěž Firma roku, 
která oceňuje výrazné podnikatele. 
I z našeho regionu byli v minulosti 

někteří podnikatelé nejen nominová-
ni, ale získali i nejvyšší ocenění. 

Na www.komora-khk.cz najdete 
všechny potřebné informace o čin-
nosti a poskytovaných službách, 
a také podmínky, za kterých je možno 
stát se jejím členem. Krajská komora 
má své zastoupení v Jičíně, kde pro-
vozuje jednatelství na adrese Husova 
820. Ředitelkou je Mgr. Pavla Mer-
ková, na kterou se můžete v případě 
zájmu obrátit. 

Zdeněk Kalináč, bývalý předseda 
RO Jičín KHK KHK

n Zdeněk Kalináč obdržel v roce 2021 od Hospodářské komory ČR Merkurovu 
medaili za své dosavadní aktivity v oblasti podpory podnikání. Gratulujeme!

Kultura v Jičíně – Jičín žije!
Festivaly a další kulturní události 

podtrhují jičínský genius loci. Kultur-
ní akce vyhledávají všechny generace, 
jsou platformou pro setkávání a pod-
porují místní sounáležitost. Kultura 
společně s architekturou, historií 
a tradicemi vytváří v Jičíně jedinečné 
prostředí, které lze neustále rozvíjet. 

Kultura je nedílnou 
součástí rozvoje města

Kultura vytváří naší identitu a spo-
juje nás i přes to, že jsme rozdílní. 
Inspiruje nás a umožňuje nám inten-
zivně prožívat přítomné okamžiky, 
vytvářet si názory a vidět svět jinak. 
Aktivní účast obyvatel v lokálních kul-
turních aktivitách zvyšuje kvalitu živo-
ta, vzbuzuje pohodu a zlepšuje životní 
příležitosti či možnosti. Kultura doká-
že inspirovat, vzdělávat a podporovat 
kreativní myšlení. Kreativita pak často 
vede k inovacím a rozvoji, kultura tak 
může podpořit ekonomický i sociální 
rozvoj a pozitivně ovlivnit celkovou 
kvalitu života v našem městě.

Přichází složité období 
pro kulturní scénu

Vnímám, že přichází období, které 
bude pro kulturní scénu pravděpo-
dobně ještě složitější než to covidové. 
V lockdownech se spousta lidí věno-
vala kvůli nedostatku práce jiným 
činnostem, někteří se zadlužovali, 
někteří žili z úspor, někteří dosáhli 
na částečné kompenzace ztrát i kvůli 
nemožnosti realizovat svou živnost. 
Ty, kdo byli aktivní, provázel optimi-
smus, že po skončení vládních ome-
zení se budou moct ke svým plánům 
a projektům vrátit. Jenže když lock-
down skončil, odstartovala jednak 
vysoká inflace a pak i ruská agrese na 
Ukrajině. Ve společnosti se změnily 
priority. Covid ustoupil válce. Kultura 
postupně ustupuje blížící se finanční 
krizi.

Velká část kulturní veřejnosti se 
shoduje v tom, že podpora kultury 
bude nyní velice potřeba. Nebude na 
to stačit pouze stát, ani pouze Minis-
terstvo kultury nebo městský rozpo-
čet. Budeme muset pomáhat držet 
kulturu všichni společně, jednotlivci, 
město, stát i soukromý sektor. Na-
místo výkřiků „tomu se dostalo pod-
pory více, než mně“, bude potřeba, 
abychom se podpořili navzájem v hle-
dání různých synergií. Bude žádoucí 
hledat symbiózu a vzájemnou pomoc 
namísto toho, aby jedna část kulturní 
branže osočovala tu druhou, že je na 
tom lépe.

Jediným přínosem není 
samotný kulturní zážitek

Za kulturou do Jičína kromě re-
zidentů zavítají často i turisté, neboť 
s kulturním vyžitím je velmi často 
spojeno vyžití gurmánské a další jiné 
požitkářství. Kulturní turisté většinou 
potřebují ubytování a zároveň utráce-
jí v obchodech i za další služby. Pod-
statné je, že za dopravu, ubytování, 
večeři či suvenýry vždy nějak zaplatí, 
z čehož mají zisky místní podnikatelé. 

To přispívá k blahobytu jich samých 
i jejich zaměstnanců. Podnikatelé na-
víc ze svých zisků odvádějí daně, což 
zase přispívá k blahobytu města a ce-
lého regionu. Kulturní aktivity záro-
veň dělají našemu městu dobré jméno 
i za jeho hranicemi. 

Podpora kulturních 
aktivit

Mým cílem je podporovat kul-
turní aktivity, které spoluvytvářejí 
prostředí města Jičína jako místa 
příjemného pro život jeho obyvatel, 
a podpořit kulturní nabídku, jež za-
ujme a uspokojí jak obyvatele města, 
tak jeho návštěvníky. Město by mělo 
více podporovat začínající pořadatele 
nebo kulturní aktéry a také stávající 
komunitní uskupení a spolky, které se 
chtějí veřejně prezentovat. 

Je potřeba si důležitost kultury 
uvědomovat ještě více a chtít ji stra-
tegicky využívat jako nástroj rozvoje 
města. Jsem přesvědčen o tom, že 
rozvoj kultury by měl patřit k důleži-
tým strategickým nástrojům rozvoje 
města Jičína. 

Ing. Petr Knápek, MBA 

Nové Město je také 
součástí Jičína 

V Jičíně bydlím již více než 30 let a tudíž se cítím plně Jičíňákem. Proto jsem 
dvě předešlá volební období kandidoval do městského zastupitelstva. Z toho 
vyplývá, že mně není lhostejný stav našeho krásného města a snažím se v rámci 
svých možností přispět ke zkvalitnění života v Jičíně.

Dost věcí se řeší, ale je ještě mnoho oblastí, kde je stále co zlepšovat. Ja-
kožto obyvatel Nového Města jsem inicioval (společně s dalšími obyvateli) 
několik akcí za účelem zlepšení života v této části Jičína. Např. výsadbu ze-
leně, předání námětů na architektonickou studii revitalizace Bunkru, výstav-
bu odpočinkové zóny. I přes tyto uskutečněné akce vidím několik námětů na 
zlepšení:

1. Stav zeleně – po konzultacích s pracovníky Technických služeb města 
Jičína se alespoň částečně podařilo zapracovat zeleň do veřejného prostoru. 
Sídliště je koncepčně špatně řešeno a zeleně zde bylo nedostatečné množství. 
Přesto se ještě i v této oblasti dá hodně zlepšovat. 

2. Odpočinková zóna Nové Město a rekonstrukce Bunkru – akce se 
postupně rozjíždí a doufám, že příští zastupitelstvo bude pokračovat a v rámci 
možností urychlovat obě výše uvedené akce tak, aby byly v příštím volebním ob-
dobí dokončeny. Vždyť obyvatelé Nového Města si zlepšení podmínek bydlení 
jistě zaslouží a jsem přesvědčen, že bude přínosem pro všechny obyvatele Jičína 
a případně i jeho okolí.

3. Stav chodníků – v centrální části Nového Města jsou chodníky v dob-
rém stavu. Ovšem chodníky spojující sídliště s centrem jsou v katastrofálním 
stavu. Jako příklad uvádím ulici Protifašistických bojovníků, Na Výsluní,... 
Pohyb po těchto chodnících je pro starší lidi a pro ženy s kočárky mnohdy 
až nebezpečný. Z tohoto důvodu používají souběžnou komunikaci, což je o to 
více nebezpečné.

4. Využití laviček – pro starší (případně nemocné) obyvatele jdoucí z vla-
kového či autobusového nádraží, či z Nového Města je nemožné si cestou od-
počinout. Je nutné tyto cesty vybavit vkusnými lavičkami pro možnost si tento 
odpočinek dopřát. Myslím, že se najdou i další místa, která lze takto vylepšit.

5. Cyklostezky a stání pro cyklisty – z důvodu zlepšení mobility ve měs-
tě je nutno se zabývat výstavbou cyklostezek. I přímo v centru na Husově tří-
dě se nabízí vytvoření jízdního pruhu pro cyklisty. Dále je nutno zabezpečit 
i parkování kol. Na klíčových místech (např. městský úřad, aquacentrum, 
knihovna, nemocnice,…) instalovat zastřešená stání (pro případ ochrany kol 
před deštěm).

6. Parkování aut – s nárůstem automobilové dopravy a následného parko-
vání se město potýká již několik let (tak jako většina měst v republice). Z tohoto 
důvodu je nutné navrhnout a realizovat výstavbu záchytných parkovišť. Nemů-
že se stávat, že auta vjíždějí na Husovu třídu a zde parkují.

Samozřejmě existuje ještě mnoho akcí, které by obyvatelé města jistě uvítali 
jako např. revitalizace Lidického náměstí, oprava Masarykova divadla, moder-
nizace knihovny, nalezení využití pro celý prostor jezuitské koleje – jako varian-
ta je možná stálá expozice pana Karla Šlengera (rodáka z Chomutic).

Situace ve světě a tudíž i v naší republice je velice složitá. I z tohoto důvodu 
bude příští volební období velice náročné z pohledu financování jednotlivých 
investičních záměrů. Bude velice složité určit prioritu pro financování. Jsem 
ovšem přesvědčen, že se většina akcí podaří realizovat ku prospěchu všech oby-
vatel našeho krásného města.

Ing. Luboš Splítek 
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Přijďte ke komunálním volbám 23.–24. září 2022!   Volte č. 4      Pomozte nám naplnit naše vize pro Jičín! 

Kameraman Petr Volf se stal laureátem Ceny města Jičína 

V roce 2018 získal Cenu města ji-
čínský rodák, kameraman, fotograf 
a dokumentarista, bývalý zastupitel 
a radní města pan Petr Volf. Velkou 
měrou se zasloužil o znovuvzkříšení 
židovských památek v Jičíně. 

Kdyby tato cena bývala udělová-
na o 100 let dříve, v jičínské síni slá-
vy by zajisté figurovala řada předků 
a příbuzných Petra Volfa. Tito lidé 
patřili tradičně k elitě našeho města 
a dům Volfových uprostřed Jičína 
byl od samého počátku střediskem 
kulturního i společenského života. 
V něm se rodily pokrokové myšlen-
ky, scházeli se tu studenti, dveře si 
tu podávaly celebrity jako Jaroslav 
Vrchlický, Josef Bohuslav Foerster, 
Antonín Dvořák. Někteří rodinní 
příslušníci psali historii našeho měs-
ta. Byli mezi nimi takové osobnosti 
jako Dr. František Volf, místostaros-
ta, který spolu s továrníkem Knot-
kem, tehdejším starostou, prosadili 
na samém počátku 20. stol. pokro-
kové projekty jako např. kanalizaci, 
vodovod s rezervoárem vody na Če-
řovce, plynárnu a osvětlení. Do rodi-
ny patřil významný architekt Čeněk 
Musil, Gočárův souputník a autor 
mnoha skvělých budov, jenž vytvo-
řil obraz moderního Jičína. Petrův 

otec, JUDr. Svatopluk Volf, vážený 
advokát, vlastenec, jičínský patriot 
a osvícený muž byl předsedou před-
stavenstva Městské spořitelny. Pod 
jeho vedením byla realizována měst-
ská plovárna u rybníka Kníže. To vše 
posunulo město Jičín z provinčního 
hnízda třetí velikosti na turisticky 
vyhledávané a na tu dobu moderní 
středisko Českého ráje.

V takovémto inspirativním pro-
středí se v roce 1940 narodil nejmladší 
ze čtyř dětí JUDr. Svatopluka Volfa. 
Dostal do vínku talent, inteligenci, 
všestrannost a celoživotní touhu po 
informacích. Základní školu a gymná-
zium absolvoval v Jičíně. Po maturitě 
a předtím než nastoupil na FAMU, si 
musel odpracovat nějaký čas ve fabri-
ce, to proto, aby synek z lepší rodiny 
také zakusil úděl proletariátu. 

Na Filmové akademii múzických 
umění, kam byl později přijat a vystu-
doval obor kamera u pana doc. Šmo-
ka. Konec 50. a 60. léta nebyly zrovna 
selankou pro studenta, který byl vy-
chováván v duchu vlastenectví, svobo-
dy a demokracie. Na umělecké škole 
v Praze přes všechny nástrahy byla 
atmosféra přece jen trochu volnější 
než na jiných školách a tak mladý muž 
prošel studia bez karambolu.

Po absolutoriu spojil svůj život 
s Krátkým filmem Praha, kde za tři-
cet let natočil asi 300 filmů. V roce 
1985 se seznámil s režisérem Mila-
nem Maryškou a Jaromírem Štětinou 
a nastala nová etapa, která začala na 
Špicberkách a pokračovala na Sibiři 
a v odlehlých končinách tehdejšího 
Sovětského svazu. 

Dovolte mi, malou rekapitulaci 
posledních expedic Petra Volfa, kdy 
doma v Jičíně mnoho času nepobyl 
a hlavní tíhu péče o rodinu a tři děti 
nesla Petrova manželka Irena. 

Nuže: 1985 Expedice Špicberky, 
1987 Jenisej, 1988 Arménie, 1988 
opět Špicberky, 1989 Kolyma, 1990 

Dálný Východ, 1991–1992 zachy-
til události puče v Moskvě a vytvořil 
řadu dalších dokumentů o životě 
v tehdejším Rusku. Tři z nich jsme 
promítli 21. června letošního roku 
v Biografu Český ráj v programu Bída 
Ruska, který dokumentuje otřesnou 
atmosféru v tehdejší Moskvě v deva-
desátých letech. 

V listopadu 1989 byl v rámci Krát-
kého filmu jako jeden ze čtyř členů 

Nominace Radka Schovánka  
na Cenu města Jičína za rok 2022

Významný občan města, prof. Robert Kvaček, oslavil 90 let
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 

patří k nejvýznačnějším našim his-
torikům, uznávaným doma i v zahra-
ničí.  Je vynikajícím odborníkem na 
diplomacii a české dějiny především 
v období 1. republiky a druhé světové 
války a na kulturní historii 2. poloviny 
devatenáctého a 1. poloviny dvacáté-
ho století.  

„Jeho práce, vliv i charisma zasáh-
ly řadu generací studentů, z nichž vy-
rostli nejen profesionální historikové, 
ale také stovky, možná tisíce pedago-
gů, redaktorů, kulturních pracovníků, 
politiků…,“  dočteme se ve sborníku 
Posláním historik vydaném v roce 
2012.

Je nositelem Zlaté medaile Uni-
verzity Karlovy, Zlaté pamětní me-
daile Technické univerzity v Liberci, 
Stříbrné pamětní medaile Senátu, 
Medaile Učené společnosti ČR za 
zásluhy o rozvoj vědy, Vyznamenání 
Zlaté lípy, Pamětní medaile hejtma-
na Královéhradeckého kraje a jiných 
cen. Univerzita Pardubice mu udělila 
titul „doctor honoris causa“. V roce 
2022 k oceněním přibylo státní vy-
znamenání – medaile Za zásluhy 
I. stupně, a také Historická pamětní 
medaile Univerzity Karlovy.

Osudná mise, Nad Evropou zata-
ženo, Konec diktátora, Historie jed-
noho roku, A změněn svět, Diplomaté 
a ti druzí, Československý rok 1938, 
Cesta a odkaz T. G. Masaryka, První 
světová válka a česká otázka, Dva 
diktátorovy pády, Poslední den. Mni-
chov – Praha, konec září 1938, Přísně 
tajné.  To jsou názvy některých knih 
Roberta Kvačka. K nim je nutno kro-
mě odborných studií uveřejněných ve 
sbornících a odborných časopisech 
přidat knihy další, které vznikly ve 
spolupráci s Dušanem Tomáškem – 
Causa Emil Hácha, Generál Alois 
Eliáš, Jeden český osud, Obžalována 
je vláda, s Petrem Křivským a Alešem 
Skřivanem – Věk starý a nový. Dějiny, 
kultura, život Evropy v 17. a 18. stole-
tí, a souborné práce Československé 
dějiny IV, Dějiny novověku IV, České 
dějiny II. 

Po šedesát let působil na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy. Velice 
oblíbeným učitelem byl dvacet let na 
Technické univerzitě v Liberci, kde se 
pravidelně účastní seminářů zaměře-
ných na česko-slovenské vztahy.  Rádi 
na něho vzpomínají bývalí studenti 
DAMU a FAMU a mnozí novináři, 
spolupráci si pochvaluje Univerzita 

Pardubice. Pod jeho vedením vznikly 
stovky diplomových a dalších stu-
dentských prací.  

Podílí se na přípravě učebnic, my-
slí na učitele dějepisu při vytváření 
učebních pomůcek, podporuje různé 
vzdělávací projekty.

Je členem řady vědeckých společ-
ností, odborných komisí, redakcí ča-
sopisů a sborníků.  

Má velkou zásluhu na zaznamená-
ní vzpomínek významných osobností 
politického a kulturního života, pa-
mětníků meziválečného Českoslo-
venska a období protektorátu. 

Robert Kvaček je znám také svou 
velkou snahou o popularizaci dějin – 
píše články a recenze do novin i časo-
pisů, připravuje přednášky pro širší 
veřejnost, účastní se besed, vystupuje 
v televizních a rozhlasových pořa-
dech zaměřených na historii nebo se 
podílí na jejich vzniku.

Za svá díla z oboru literatury fak-
tu obdržel slovenskou cenu Vojtěcha 
Zamarovského a několikrát cenu 
E. E. Kische.  

Osobitý styl jeho písemného 
i mluveného projevu a vysoká jazy-
ková úroveň vzbuzují obdiv. Umí 
poutavě a srozumitelně objasnit 

události a přiblížit osobnosti tak, že 
upoutá pozornost nejen historiků 
a vysokoškolských studentů, ale i zá-
jemců o historii bez ohledu na věk 
a vzdělání.

V roce 2007 byla profesoru Ro-
bertu Kvačkovi udělena Cena města 
Jičína za celoživotní dílo a vynikající 
prezentaci města.   

Narodil se 5. července 1932 ve 
Dvorcích. V Jičíně navštěvoval zá-
kladní školu, věnoval se sportu 
a v roce 1951maturoval na zdejším 
gymnáziu, na které s vděčností vzpo-
míná a vysoce hodnotí úroveň výuky. 
Styky s městem nepřerušil, i když ho 
studia a povolání zavedly do Prahy. 
V Jičíně bydlí, má tu přátele. Hrdě 
prohlašuje, že odsud pochází, a nezů-
stává jen u slov.

Kromě dlouhé řady přednášek 
můžeme připomenout příspěvky na 
vědeckých konferencích zde pořá-
daných, proslovy při různých výro-
čích, spolupráci s jičínskými škola-
mi, účast na odborně zaměřených 
kolokviích, která se konají v rám-
ci festivalu Jičín-město pohádky. 
O kladném ohlasu u veřejnosti svěd-
čí i opakující se nominace na cenu 
Jivínský Štefan.

Při udělování čestného členství 
Pekařovy společnosti Českého ráje 
v roce 2013 profesoru Kvačkovi bylo 
zdůrazněno, že vychoval historiky 
zabývající se Jičínskem a oblastí Čes-
kého ráje, a učitele snažící se ve svých 
žácích probudit zájem o minulost 
kraje, a bylo připomenuto, že svým 
textem doprovodil knihy a publikace 
o Jičíně i celé oblasti a řadě dalších 
pomohl k vydání svým doporučujícím 
posudkem.

Když před pěti lety uspořádalo Le-
pařovo gymnázium spolu s jičínský-
mi přáteli pana profesora oslavu jeho 
narozenin, sešlo se v aule na sedmde-
sát gratulantů. Byli mezi nimi kole-
gové i žáci z Prahy, Liberce, Českých 
Budějovic, Ústí nad Labem, z  Bra-
tislavy a dalších míst, zástupci mno-
hých institucí a spolků, představitelé 
Jičína i kraje, učitelé, organizátoři 
různých akcí. Také to vypovídá o ob-
libě významného českého historika 
a úctě k němu. 

PhDr. Eva Bílková,  
laureátka Ceny města Jičína, 

historička, studovala u prof. Kvačka

Rozhovor s prof. Kvačkem najdete na 
webu www.jdkjc.cz

vedení zvolen do čela Občanského 
fóra. Uplatnil se i jako samostatný re-
žisér. Je autorem filmových portrétů 
osobností jako např. Josef Páleníček, 
M. V. Kratochvíl anebo Vilém Záva-
da, dále zpracovával hudební a taneč-
ní náměty ale třeba i film o sběratelích 
starých automobilů. 

Nyní se již delší čas zabývá foto-
grafií a vystavuje krajiny z Arktidy, 
Irska, Francie a Podkrkonoší, ale 

i fotografie historických automobilů. 
Také oživuje stará alba a doplňuje 
a upřesňuje mnohdy zapomenuté 
fragmenty jičínské historie. 

Inu, dokumentarista Petr Volf se 
prostě nezapře. Je zvyklý říkat to, co 
si myslí. I proto si ho vážíme, cho-
díme se s ním radit a máme jej rádi 
za to, jaký je a že je členem našeho 
klubu. 

JDK

Za JDK jsme se rozhodli podat 
tuto nominaci vzhledem k dlouhodo-
bým zásluhám o rozkrývání, odhalo-
vání a připomínání zločinů totalitní-
ho režimu, který u nás vládl od roku 
1948 celých 40 let a napáchal v naší 
zemi a společnosti nezměrné škody, 
z nichž se naše země nevzpamatovala 
dodnes.

Bývalí rádoby disidenti bez skru-
pulí kolaborují s bývalými komunisty 
a drží je ve vedení řady obcí a měst. 
Jsou mezi nimi i takoví, co mlátili stu-
denty na Národní třídě. Mladá genera-
ce to neví a je třeba nejenom zločiny, 
ale i křivdy způsobené bolševickou 
sebrankou připomínat. Po roce 1968 
už nehrozily tresty smrti tak jako v pa-
desátých letech, nicméně soudruzi 
si hlídali pečlivě své možné odpůrce 
a dokázali jim patřičně poničit životy, 
a to nejenom jim, ale i jejich rodinám. 
Takových případů byly statisíce.

Pan Radek Schovánek se zaslou-
žil a neúnavně se dál snaží o to, aby 
komunistická totalita a její zvůle ne-
byla zapomenuta. To se nelíbí mno-
hým, kteří byli její součástí a kteří by 
nedávnou historii nejraději zametli 
pod koberec. Bohužel, mnozí z těch-
to lidí dnes zastávají důležité posty 

v současném státním aparátu, a to 
i na místech nejvyšších, takže aktivitu 
institucí, které se zabývají připomíná-
ním a odkrývání zločinů komunismu, 
tlumí. 

Radek Schovánek se narodil v roce 
1964 v Jičíně. Působí jako badatel. 
Před listopadem 1989 se aktivně podí-
lel na přepisování samizdatů. Dovážel 
knihy a časopisy z Maďarska. V roce 
1988 spoluzakládal samizdatovou 
edici NOS. Od počátku devadesátých 
let působil jako dokumentarista a od-
borný pracovník v různých institucích 

zabývajících se výzkumem českoslo-
venského komunistického režimu, 
a to v Úřadu dokumentace a vyšetřo-
vání zločinů komunismu, v Ústavu 
pro studium totalitních režimů atd. 
Dnes pracuje na Ministerstvu obrany 
ČR na odboru pro válečné veterány, 
kde se zabývá třetím odbojem. 

Edičně připravil knihu Svazek 
Dialog. StB versus Pavel Kohout 
(nakl. Paseka 2006), spolu s Petrem 
Blažkem uspořádal publikaci Přiklá-
dáme sekeru ke kořenům lži. Rozhla-
sové projevy programového ředitele 
rádia Svobodná Evropa v Mnichově 
1951–1952 Pavla Tigrida; 100 dnů 
CHARTY 77 (Academia). Je spolu-
autorem divadelní hry, kterou napsali 
spolu s Martinou Kinskou s názvem 
AGENT tzv. společenský, jež dostala 
Cenu Marka Rawenhilla.

Své postřehy a výsledky bádání 
publikuje i ve svém blogu na webu 
echo24.cz a aktivně vystupuje v mé-
diích.

Za jeho postoje, z nichž neuhnul 
ani o píď, a jeho důležitou práci, jsme 
se za JDK rozhodli nominovat pana 
Radka Schovánka na CENU MĚSTA 
JIČÍNA pro rok 2022.

Miloš Starý


