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Velmi úspěšný rok v železnickém muzeu
Železnice – Na dvě desítky
kulturních akcí připravilo v
letošním roce pro své ná-
vštěvníky Vlastivědné muze-
um v Železnici. Nechyběly
mezi nimi již tradiční výstavy
přibližující tvorbu místních i
regionálních umělců nebo
připomínající významné li-
dové svátky.

Prohlédnout si je přišli ná-
vštěvníci nejen z města a oko-
lí, ale doslova z celé republi-
ky, protože zvláště v létě je
muzeum vyhledávané stále
větším počtem turistů.

„Dosud uspořádané akce již
navštívilo více lidí než v loň-
ském roce, což je opravdu po-
těšující, a to nás ještě čeká ob-
líbená výstava vánoční,“
uvedla ředitelka muzea Nata-
ša Kalousková na proběhlé
výroční schůzi Muzejního
spolku působícího při měst-
ském muzeu.

Návštěvníci se podle jejích
slov mohou opět těšit na vá-

noční výzdobu a dekorace z
dílny Evy Stryalové, chybět
nemohou ani betlémy. „No-
vinkou budou krásné vyřezá-
vané a malované betlémy,
které nám zapůjčili řezbářka
Jarmila Haldová a její syn Ji-
ří Halda,“ upřesnila Nataša
Kalousková s tím, že samo-
zřejmostí bude také Štědro-
večerní setkání v muzeu, kte-
ré již k vánočním oslavám ne-
zbytně patří a na které jsou
všichni srdečně zváni. Kouzlo
pravých českých Vánoc si
mohou příchozí připomenout
netradičně až do konce února
příštího roku.

Z letošních akcí Vlastivěd-
ného muzea v Železnici dále
zaujalo například Podzimní
medvídkování neboli expozi-
ce medvídků a hraček ze sbír-
ky Evy Šímové, které potěšilo
hlavně děti, nebo již Třetí
muzejní den, kdy se začátkem
července otevřely expozice
bezplatně veřejnosti, za do-

provodu hudby a chutného
občerstvení.

Právě na jeho přípravě a
pořádání, stejně jako na dal-
ších akcích se podílejí členové
Muzejního spolku. „Všem
členům patří veliký dík, pro-
tože bez jejich pomoci a elánu
by akce nemohly probíhat v
takovém rozsahu, v jakém se
konají,“ řekla Nataša Ka-
lousková a dodala, že spolek
má v současné době 45 členů,
dalších 26 členů čítá Vojenská
historická jednotka. Činnost
muzea z pozice zřizovatele za-
střešuje město Železnice.

Jak dále při ročním bilan-
cování zaznělo, spolek se spo-
lupodílel také na obnově
střešní krytiny přilehlé mu-
zejní roubenky, na kterou by-
ly položeny nové smrkové ští-
pané šindele, na umístění no-
vých kachlových kamen tam-
též nebo na revitalizaci staré-
ho hřbitova.

V těchto dnech navíc do-

stává finální podobu plán ak-
cí muzea na příští rok. Figu-
ruje v něm zavedená veliko-
noční a vánoční výstava, pro-
story k prezentaci opět získá
řada regionálních tvůrců.
Překvapením by naopak měla
být expozice Zápalky v životě
lidském, představující roz-
sáhlou a ucelenou sbírku ná-
lepek ze zápalkových krabi-
ček, kterou muzeu daroval
pan Vošta, sběratel z Loučeně
pod Blaníkem.

Místní Vlastivědné muze-
um nabízí stálou expozici Ze
života našich předků (náby-
tek, předměty denní potřeby),
malířů – rodáků, cechů ze Že-
leznice a okolí, bitvy u Jičína
1866, historický kupecký
krámek nebo roubenou cha-
lupu s dobově zařízeným in-
teriérem. Pořádá výstavy a
příležitostné kulturní akce.

Město Železnice má v sou-
časné době okolo 1200 obyva-
tel. Zdeňka Breuerová

Veřejná sbírka v obchodní škole

Hořice – Ve středu 11. listopadu se konala veřejná sbírka ve
prospěch Pracovní dílny pro Děti ulice, do které se zapojily i
žákyně ubytované v Domově mládeže Obchodní akademie.
Protože se jedná většinou o studenty Sociálně správní školy,
měli zájem i o besedu se samotným koordinátorem projektu,
která se uskutečnila dva dny před sbírkou.
Jen málokdo ví, kolik mladých lidí a dětí ztrácí každoročně
shodou různých životních okolností své rodinné zázemí a svůj
život prožívá na ulici naší společnosti. Lázsló Sumegh vyprávěl
poutavě, na jeho hlase i tváři bylo znát dojetí, když dokázal ně-
komu pomoci, nebo naopak když některý z jeho klientů zemřel.
Dívky proto mrzelo, když ne všichni lidé se ke sbírce stavěli po-
zitivně, setkávaly se s ironií a arogancí. Naštěstí je ale stále
dost těch, kteří přispěli, kterým osud dětí z rozvrácených rodin,
dětských domovů, výchovných ústavů není lhostejný.
Pracovní dílna, v jejíž prospěch se veřejná sbírka pořádá, od
samého začátku naplňuje svůj účel bezezbytku. Někteří klienti
zíkávají více sebedůvěry. Jiní díky odměnám hledají novou
střechu nad hlavou, většině je domovem hlavní nádraží v Pra-
ze. Zvyšuje se počet klientů, kteří dílnu opouští a hledají si prá-
ci na pracovním trhu. Dílna pro ně byla impulsem, který potře-
bovali. Děkujeme všem, kteří přispěli. (jv)

TAPETY jdou s vámi!
Jičínsko / Praha – Bylo ml-
havé ráno, skoro zima přede
dveřmi, jel jsem natěšený do
Prahy. I řidič, stálý brumla,
měl dnes lepší náladu. Rádio
hrálo na plné pecky a bylo co
poslouchat: Před kým smek-
nout? – soudruhu Milouši, -
Havel na Hrad! – Podporuje-
me stávku studentů, pivovar
Smíchov. A zpívá Marta Ku-
bišová, po létech.

Na autobusovém nádraží
Praha-Florenc mě ve výloze
podlahových krytin upoutal
nápis TAPETY JDOU S VÁ-
MI, STUDENTI.

Praha se mi zdála přelid-
něná, míjel jsem bouřlivé
hloučky mladých lidí, kdosi
rozdával letáky, tuhle chtěli
podepsat petici. Domů jsem
přijel unaven.

Druhý den, na sv. Mikulá-
še, za mnou nečekaně přijeli
učitelé. Jsme delegace těch,
kteří chtějí změnu, kteří ti
tlumočí přání Občanského fó-
ra, aby ses stal školním in-
spektorem. Velké sousto, při-
takat, odmítnout? Uvidíme,
uvidíme, říkám.

Přeplněná tělocvična jičín-
ské „čtyřky“ bouřila a dávala
najevo, že chce odvolat dosa-
vadní školský odbor ONV.

Zasáhla mě vzpomínka. Byl
kdysi, v sedmdesátých letech
také 6. prosinec. Soudruzi in-
spektoři za mnou přijeli do
peckovské školy s oznáme-
ním, že jsem zbaven školní
služby, vyslovuje se mi zákaz
učit, být vychovatelem, půso-
bit v kultuře a organizacích
mládeže, kde bych svými re-
akčními názory ovlivňoval…
Výpověď do konce měsíce
prosince. Potom na dlažbu,
rodino!

Navštěvoval jsem perso-
nální a kádrová oddělení no-
vopackých závodů. Všude mě
čekalo odmítnutí: ZPA, SSaZ,
Dřevotvar, JZD Stará Paka.
Konečně Domácí potřeby, zde
jsem nastoupil jako závozník
s platem 1491 Kčs. Později
jsem byl zaškolen jako před-
tápěč parních lokomotiv v
Depu ČSD Trutnov.

A psal se rok 1989. Čas opo-
nou trhnul, říkám si s básní-
kem Janem Nerudou. Absol-
voval jsem konkurzní řízení
na Školském úřadě v Jičíně.

Poté do Prahy na konkurz
školního inspektora. V únoru
roku 1990 jsem byl jmenován
a za křivdy komunistického
režimu rehabilitován.

Miroslav Procházka, Pecka

Husova 48
506 01 Jičín
Tel.: 493 523 050

e–mail:
reporter.jicinsky@denik.cz

SMS: 736 30 40 30, začně-
te psát REP 0522 01, text
+ podpis, kde kód
01 = dané číslo tématu

MMS: 605 44 77 44
(kód REP 0522 01 napište
do popisky k obrázku)

Tarif za SMS je účtován dle
sazby odesilatele.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Redakce si vyhrazuje právo
krátit dodané texty.

KONTAKTY

Petr Heber podruhé úspěšně v Německu
Jičín / Düsseldorf – Koncem
letošního léta a začátkem
podzimu proběhla již druhá
výstava Petra Hebera v ně-
mecké Mecce moderního
umění Düsseldorfu. Pozitivní
reakce jak návštěvníků, tak i
tisku ukazují, že jičínský
umělec se pomalu, ale jistě
stává součástí mezinárodní
umělecké scény, součástí, se
kterou se počítá a která má
své zasloužené a opodstatně-
né místo.

Podíváme-li se na tvorbu
Petra Hebera v širších souvis-
lostech, musíme nejprve vše-
obecně konstatovat, že celé
moderní umění, úměrně to-
mu, jak se vzdalovalo kodifi-
kovaným konvencím, se zača-
lo napájet z časově i prostoro-
vě vzdálených zdrojů – z ar-
chaických i orientálních kul-
tur, z prekolumbijského
umění atd. Vnímavý pozoro-
vatel má pocit, že Heberovo
umění se vrací ještě hlouběji,
až k samým kořenům tvůrčí-
ho aktu, k prehistorickým po-
čátkům, kdy umění ještě ne-
bylo chápáno jako umění, ale
jako životně nezbytná aktivi-
ta.

U Petra Hebera se však jed-
ná spíše o analogii než o vě-
domé navázání. V psychice
každého člověka (vzpomeňme
zde na švýcarského psychoa-
nalytika Karla Gustava Jun-
ga), v jeho kolektivním nevě-
domí jsou totiž zakódovány
dávné archetypální obsahy,

které je možné kdykoliv reak-
tivovat, pochopitelně v no-
vých formách a s novými ob-
sahy. Již zmíněný K.G. Jung
si kladl otázku, jaké prvotní
obrazové představy existují
za obrazností umění. Konsta-
toval, že umělecké dílo má

svůj počátek nikoli v osobním
nevědomí umělce, ale ve sféře
nevědomí mytologie, jejíž po-
čáteční obrazové představy
patří ke společnému dědictví
lidstva.

Zde leží klíč k percepci
umění Petra Hebera. Jestliže

se pojem morfologie jako
nauky o tvarech spájí s exis-
tencí Morfea jako boha snů,
jedná se u Petra Hebera o
zkřížení dvou skutečnostních
přístupů. V paradoxním spo-
jení přírodních a umělých
materií, typických a atypic-
kých tvarů, přírodních a civi-
lizačních symbolů vzniká
myšlenka, jak redukovat slo-
žitost a rozmanitost jevů na
modelové a originální, jak se
stát puristou při vědomí uni-
kavých fenoménů skuteč-
nostního světa i duchovního
kontinentu. Pokud tedy do-
chází k nějakým řízeně ná-
hodným potkáním významů s
tvary, podle K.G. Junga na-
zvaných „synchonicitou“ ve
smyslu smysluplných náhod
lidského žití, pak je Petr He-
ber archetypálním protago-
nistou svého druhu. Nemusí
nic nového vynalézat, každá
forma již ve světě existuje.
Stačí nalezené vložit do no-
vých souvislostí, podobnost s
chemickým procesem je
zřejmá. Materiál a jeho vlast-
nosti působí na Heberovu
imaginaci, která vede k hle-
dání a nacházení obrazů a
tvarů, kterými se normálně
neviditelný svět stává vidi-
telným. Takové umění se pak
stává nadčasovým fenomé-
nem, pro který neexistují
hranice. Není potom vůbec
divu, že recepce díla P. Hebe-
ra byla a je v zahraničí tak po-
zitivní. Ivo Brodský

Usmála se na vás prodavačka nebo úřednice? Počkal na
vás autobus? Pomohl vám na ulici úplně cizí člověk? Nebo
chcete komukoliv vyjádřit svůj vděk? Naším prostřednic-
tvím mu teď můžete poděkovat, napište nebo zavolejte.
Můžete posílat i obrazové zprávy z mobilu, které budou
zobrazeny na našem webu v sekci Čtenáři píší.

Jsme i na webu
Na internetových stránkách
www.jicinsky.denik.cz najdete
některé materiály z této strany.
Příspěvky můžete posílat mai-
lem, ale i sami zadávat v sekci
Čtenáři píší – Čtenář reportér.

Vzpomínka na rok 1989

Od vás z okresu

Poezie: O souhvězdí Sirius a samotě
Řeším ji kávou i procház-

kami
utíkám tichu samoty
s vtipnými básničkami
a s rýmy do noty

hlas slyším z obrazovky
je to hlas studený
kde ukazují vzorky
a pivo chlazený

také pročítám noviny
podfuky,krádeže

vraždy a zločiny
o opilosti mládeže.

Odpoledne vždy usnu
pak,když se ztemní obloha
z okna ven kouknu
již je tam proboha

tak mi nos štěstí
nebo jen pohodu
až příjde ta noc příští
ať pozvedne mi náladu.

Dagmar Horáčková

tuto stránku denně připravuje z vašich materiálů
Alena Kaňková, Jičínský deník, tel. 493 504 240
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