
	 	 V	ROCE	1999	PROBÍHALY	PŘÍPRAVY	OSLAV	NADCHÁZEJÍCÍHO	NOVÉHO	TISÍCILETÍ.	VE	VATIKÁNU	BYLY	VYHLÁŠENY	JAKO	
„GRANDE	GIUBILEO	DELL´ANNO	2000“.	VE	SPOJENÍ	S	NIMI	UKONČOVALA	SVÁ	ŠESTILETÁ	BÁDÁNÍ	MEZICÍRKEVNÍ	HUSOVSKÁ	KOMISE,	
KTERÁ	BYLA	INICIOVÁNA	PAPEŽEM	JANEM	PAVLEM	II.,	ABY	„...ZJISTILA	PŘESNÉ	MÍSTO,	KTERÉ	PATŘÍ	MISTRU	JANU	HUSOVI	MEZI	TĚMI,	KDO	
USILOVALI	O	REFORMU	CÍRKVE“.	ZÁVĚRY	JEJÍHO	ZKOUMÁNÍ	BYLY	PŘEDNESENY	NA	MEZINÁRODNÍM	SYMPOZIU	O	JANU	HUSOVI,	KTERÉ	SE	
USKUTEČNILO	NA	LATERÁNSKÉ	UNIVERZITĚ	V	ŘÍMĚ	VE	DNECH	15.	AŽ	18.	PROSINCE	1999.
	 	 VNÉST	SILNÝ	PODNĚT	VZÁJEMNÉ	ÚCTY	A	NÁBOŽENSKÉHO	SMÍRU	DO	ČESKÉ	SPOLEČNOSTI	BYLO	TEHDY	CHÁPÁNO	—	PRÁVĚ	V	TENTO	
VÝJIMEČNÝ	DĚJINNÝ	OKAMŽIK	—	JAKO	POTŘEBNÝ	PŘÍSPĚVEK	NEJEN	DO	DĚJIN	ČESKÝCH,	ALE	I	JAKO	DŮLEŽITÝ	PŘÍSPĚVEK	DO		DĚJIN	
BUDOUCÍ	EVROPY.

Dr. P. Fratišek Holeček, OM, jeden z iniciátorů jičínských událostí;  též hlavní relátor prosincového Mezinárodního sympozia o Janu Husovi v Římě, kde podal zprávu i o ekumenických setkáních uskutečněných  dne 14. září na Veliši a v Jičíně.  
 



	 	 ČESKÉ	KRÁLOVSTVÍ	SE	V	PATNÁCTÉM	STOLETÍ	
STALO	„KRÁLOVSTVÍM	DVOJÍHO	LIDU“	-	LIDU	„POD	
JEDNOU“	A	LIDU	„POD	OBOJÍ“.	V	DŮSLEDKU	TOHO	
BYLY	VE	20.	A	30.	LETECH	15.	STOLETÍ	NA	OBOU	STRA-
NÁCH	NÁSILNOU	SMRTÍ	PŘIPRAVENY	O	ŽIVOT	CELÉ	
ZÁSTUPY	BEZEJMENNÝCH.	
	 	 DĚJINY	JIČÍNSKA	OBSAHUJÍ	VÝMLUVNÝ	PŘÍKLAD	
TOHOTO	HISTORICKÉHO	ÚDĚLU	Z	DOBY	POZDĚJŠÍ,	
Z	OBDOBÍ	REKATOLIZACE	PO	ROCE	1620,	A	TO	V	OSU-
DU	DVOU	KONKRÉTNÍCH	MŮŽŮ,	JEJICHŽ	ŽIVOTNÍ	
PŘÍBĚHY	I	OKOLNOSTI	SKONU	JSOU	DOBŘE	ZNÁMY.	
	 	 PRVNÍM,	KTERÝ	VELMI	TVRDĚ	ZASTÁVAL	PRINCI-
PY	REKATOLIZACE,	BYL	JEZUITA	Z	JIČÍNSKÉ	KOLEJE	
MATĚJ BURNATIUS.	V	ROCE	1629	HO	ZABIL	U	LIBUNĚ	
ROZLÍCENÝ	DAV.	
	 	 NA	DRUHÉ	STRANĚ	STÁL	TOMÁŠ SVOBODA,	KTE-
RÝ	SE	NECHTĚL	SKLONIT	PŘED	VRCHNOSTÍ	A	NE-
HODLAL	SE	VZDÁT	SVÝCH	NÁZORŮ	A	ZAKÁZANÝCH	
KNIH.	V	ROCE	1728	BYL	V	KOPIDLNĚ	POPRAVEN.

Kopidlenské městské účty z roku 1728, „...za šest prken k popravě Tomáše Svobody do důchodu 33 zl.“ 
(Sbírka města Kopidlna, Kniha městských účtů, KOP-F-119/1-2).

Pomník Tomáše Svobody zhotovený češovským Honebním spolkem na kraji češovských Valů v roce 1939. 
(SOkA Jičín, Archiv obce Češov, neuspořádáno, album 1936-1946).

Sloup v Libuni zhotovený na paměť smrti Matěje Burnatia a studenta Jana Rokyty, 
Foto Karel Řezníček, 1927 Sbírka RMaG v Jičíně).

Matěj Burnatius, vyobrazení pochází ze studie Františka Kasky – Matěj Burnatius. 
Životopisný obraz z doby protireformace na Jičínsku, 2. vyd., Jičín 1934.



	 	 VNÍMAT	NÁSILNOU	SMRT	MATĚJE	BURNATIA	A	TOMÁŠE	SVOBODY	JAKO	DVOJJEDINÝ	HISTORICKÝ	ODKAZ,	KTERÝ	SI	ŽÁDÁ	V	ROCE	1999	
BÝT	NOVĚ	UCHOPEN	JAKO	SYMBOL	POTŘEBNÉHO	NÁBOŽENSKÉHO	A	OBČANSKÉHO	SMÍRU,	VYJÁDŘENÝ	SE	VŠÍ		ROZHODNOSTÍ	NA	PRAHU	
NOVÉHO	MILÉNIA	—	TO	TENKRÁT	NEBYL	POKYN	Z	VYŠŠÍCH	MÍST.
	 	 SEŠLI	SE	TEHDY	V	JIČÍNĚ	KE	SPOLEČNÉMU	DÍLU	NEVĚŘÍCÍ	S	VĚŘÍCÍMI,	KATOLÍCI	S	PROTESTANTY.	DOHODLI	SE,	ŽE	PŘEDMĚTNÉ	POSEL-
STVÍ	VTĚLÍ	DO	TEXTU	„JIČÍNSKÝ	APEL“	A	ŽE	TRVALÝM	ZHMOTNĚNÍM	DANÝCH	MYŠLENEK	SE	STANE	SMÍRČÍ	KŘÍŽ,	VZTYČENÝ	NA	HŘBETU	
VELIŠE.
	 	 A	PAK	TEPRV	ZAČALI	ŽÁDAT	O	ÚČAST	I	„SVÉ“	ČELNÉ	PŘEDSTAVITELE...

               

S	realizacemi	obou	záměrů	pomáhaly	zejména	tři	instituce:	Nadační	fond	Jičín	–	město	pohádky,	Okresní	muzeum	a	galerie	Jičín	a	Technické	služby	města	Jičína.



	 	 JIČÍNSKÝ	APEL	VZNIKAL	V	SRPNU	ROKU	1999.		
VE	SVÉM	PLNÉM	ZNĚNÍ	BYL	OTIŠTĚN	V	ČASOPISU	
TERTIUM	MILLENNIUM,	VYDANÉM	V	RÁMCI	OSLAV	
GRANDE	GIUBILEA	ROKU	2000	VE	VATIKÁNU,	A	TÍM-
TO	PROSTŘEDNICTVÍM	SE	DOSTAL	DE	FACTO	„DO	CE-
LÉHO	SVĚTA“.
	 	 PRVNĚ	BYL	ČTEN	14.	ZÁŘÍ	1999	NA	ARKÁDOVÉM	
NÁDVOŘÍ	JIČÍNSKÉHO	ZÁMKU	PŘI	SLAVNOSTNÍM	
PIETNÍM	SETKÁNÍ	ZA	ÚČASTI	PŘEDSTAVITELŮ	
CÍRKVÍ,	STÁTU	A	SAMOSPRÁV.

JIČÍNSKÝ APEL KE SMÍŘENÍ A SMÍRČÍ KŘÍŽ U VELIŠE
 Psal se rok 1999 a připravoval se 9. ročník festivalu Jičín-město pohádky. Doba, kdy se blížil konec století i tisíciletí, doba, naplněná ještě 
radostí ze společenských změn a mnohými očekáváními. Odrazilo se to i ve výběru tématu festivalu, který se každým rokem mění.
 Tématem festivalu bylo KNIHA a podtitulem (mottem) LISTY POSELSTVÍ.  Jak bývá každoročním zvykem, tak i v tom roce se na 
"vejborech" festivalu postupně tvořil jeho program a hledal se do něho nějaký dílčí pořad (program), který by vystihoval zvolené téma. Mezi 
mnoha náměty zvítězil návrh na večer, ve kterém by se nějakým způsobem hovořilo i o Knize knih - o bibli. 
 Bylo by to dlouhé vyprávění o tom, jak se hledaly vhodný moderátor a náplň večera, a jak souhrn náhod přispěl k tomu, že z původně 
zamýšleného skromného pořadu vznikl pořad (spíše celý příběh - či příběhy dva), který mnozí z jeho významných účastníků, hostů,  považovali 
za jednu z nejvýznamnějších akcí toho druhu nejen ve zdejším regionu, ale i v celé republice za mnoho let. Další řádky budou pokusem stručně 
popsat obsah tohoto  příběhu.
 V sobotu 14.září 1999 se sešlo na arkádovém nádvoří jičínského zámku ekumenické shromáždění, v jehož čele byli významní hosté, 
představitelé katolíků, evangelíků, Československé církve husitské a dalších církví, zástupci teologických fakult Univerzity Karlovy, 
provinciál Tovaryšstva Ježíšova (Jezuitů), starosta Jičína a další. Vyslechli si poselství, které tomuto shromáždění zaslali prostřednictvím 
přednosty Okresního úřadu a jeho zástupce z Vatikánu Roger kardinál Etchegaray, předseda Centrálního výboru velkého jubilea roku 2000 
a ze Ženevy Prof. Dr. Milan Opočenský, generální tajemník Světové aliance reformovaných církví. Potom přednesli - za katolíky emeritní 
biskup královéhradecký, arcibiskup Karel Otčenášek a za evangelíky Vladislav Volný, biskup Slezské evangelické církve augsburského 
vyznání - omluvu za to, čím se obě strany na sobě navzájem v minulosti provinily. Tato omluva a prosba o vzájemné odpuštění poté vyústily 
v přednesení Jičínského apelu ke smíření. Symbolicky se shromáždění sklonilo před památkou dvou mužů, kteří v našem regionu položili své 
životy za víru: jezuitského misionáře P. Matěje Burnatia (+ 1629 v Libuni) a evangelického laika Tomáše Svobody (+ 1728 v Kopidlně). 
 Slova odezní a často se i zapomenou, či pozmění, nebo i ztratí svůj význam. Proto, ale nejen proto, má příběh i další pokračování. 
Zhmotnění slov apelu připomíná smírčí kříž, vyzdvižený téhož dne na hřebu Veliše v místě U spravedlnosti. Také tento příběh by si zasloužil 
obsáhlé vyprávění. Od nápadu, získání materiálu pro zhotovení kříže, vytvoření návrhu a práce sochaře, až po výběr místa a jeho vyzdvižení, 
uplynula tehdy rekordně krátká doba. Podílela se na tom řada lidí a výsledkem je dominanta na hřbetu Veliše, kde jsou na smírčím kříži, 
uprostřed dnes již vzrostlých lip vysazených také v roce 1999,  vyryty letopočty úmrtí dvou zmíněných martyrů. 
 - ČJ -  

Emeritní biskup Královéhradecké diecéze Římskokatolické církve, arcibiskup Karel Otčenášek a emeritní biskup Královéhradecké diecéze Církve Československé husitské, Jaromír Tuček před slavnostním prohlášením církví v arkádovém nádvoří zámku. 



	 	 VE	STŘEDOVĚKU	BYLO	MOŽNO	PŘI	TRESTÁNÍ	PROVINILCŮ	UPLATNIT	TZV.	SMÍRČÍ	PRÁ-
VO,	KDY	BYL	PROVINILCI	ULOŽEN	ÚKOL,	KTERÝM	ODČINIL	SVŮJ	ZLOČIN.	TAKOVÝM	ÚKOLEM	
MOHLO	BÝT	I	VYTESÁNÍ	A	VZTYČENÍ	KAMENNÉHO	KŘÍŽE	NA	MÍSTĚ,	KDE	ZLOČIN	SPÁCHAL.	
KDE	ALE	POSTAVIT	SPOLEČNÝ	KŘÍŽ	ZA	SMRT	BURNATIOVU	A	SVOBODOVU?	...NĚKAM	NAPO-
LOVIC	MEZI	LIBUŇ	A	KOPIDLNO,	ODKUD	BY	BYLO	VIDĚT		DO	OBOU	STRAN.	A	TAKÉ	TAM,	ABY	
MOHL	BÝT	VIDĚN	I	Z	JIČÍNA...		PROTO	BYL	VYBRÁN	HŘBET	VELIŠE	A	NA	NĚM	BOD,	KTERÝ	SE	DO	
MĚSTSKÉHO	CENTRA	PROMÍTÁ	JAKO	TŘI	KILOMETRY	VZDÁLENÝ	ÚBĚŽNÍK	ŠAFAŘÍKOVY	ULICE.		
PRÁVĚ	TAM	ZAPÍCHLI	AKTÉŘI	ZNAČKU,	KDE	MÁ	KŘÍŽ	STÁT.	PAK	SE	TEPRV	OD	MÍSTNÍCH	DO-
ZVĚDĚLI,	ŽE	SE	TREFILI	DO	MÍSTA	VÝZNAMNÉHO,	JEMUŽ	SE	ŘÍKÁVALO		„U	SPRAVEDLNOSTI“.	
PRAVDĚPODOBNÉ		POPRAVČÍ	MÍSTO	HRADU	VELIŠE	ZMIZELO	V	DOBĚ	ZDRUŽSTEVŇOVÁNÍ	A	
ZCELOVÁNÍ	POZEMKŮ	Z	MAP.	SMÍRČÍM	KŘÍŽEM	SE	DO	NICH	VRÁTILO.
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Poloha smírčího kříže v krajině, vůči Kopidlnu a Libuni. Mapový podklad Český úřad zeměměřický a katastrální. www.cuzk.cz

Poloha smírčího kříže vůči uliční síti Jičína. Mapový podklad Český úřad zeměměřický a katastrální. www.cuzk.cz



Zhotovitel kříže, sochař Aleš John, a autor výtvarného návrhu, prof. Miloš Šejn.

Na temeni kříže je vytesána cisterna na dešťovou vodu – pítko pro ptáky. Aleš John ho uvádí do provozu...

Miloš Šejn pokládá pod kříž trnovou větev.

Kopie z pamětní knihy městyse Podhradí, 1931. 

Okresní muzeum a galerie Jičín, zpráva partnerským organizacím, září 1999.

Vložení tubusu s listinami z Říma a Ženevy do kořenů lípy.



Odhalení smírčího kříže starostou města Kopidlna, panem Zbyňkem Smolíkem, a starostkou Libuně, paní Janou Burdovou. 

Biskup ThMgr. Vladislav Volný při promluvě po odhalení kříže.

Provinciál České provincie  Tovaryšstva Ježíšova P. Vojtěch Suchý a farář Československé církve husitské Aleš Jaluška; uprostřed P. František Holeček.

Závěr slavnosti odhalení smírčího kříže: PhDr. Čestmír Jung, Ing. et Mgr. Jiří Vitvar, RNDr. Lydie Roskovcová, ČBCE, synodní kurátorka, Rev. Jaroslav Kratka, ECAV, P. Vojtěch Suchý SJ, provinciál Tovaryšstva Ježíšova, P. PhDr. František Holeček OM, 
paulán z Vranova u Brna, Mgr. Štěpán Klásek, ČSCH, královéhradecký biskup,  Prof. PhDr. Noemi Rejchrtová, ETF UK, Mgr. Aleš Jaluška, ČSCH, Mgr. Vladislav Volný, SECAV, biskup, Mgr. Jaromír Gottlieb, ředitel OMaG Jičín, Jaroslav Petržilka, starosta 
Podhradí.    



ZA	DVACET	LET	LÍPY	VZROSTLY	A	SPOLU	SE	SMÍRČÍM	KŘÍŽEM	SE	STALY	VÝZNAMNÝM	BODEM	NA	HORIZONTU	JIČÍNSKA.
EKUMENICKÁ	SETKÁNÍ	SE	ZDE	KONAJÍ	OD	ROKU	1999	KAŽDOROČNĚ	A	JSOU	VŽDY	SOBOTNÍM	BODEM	PROGRAMU	FESTIVALU

JIČÍN	-	MĚSTO	POHÁDKY.

Foto: Oldřich Havlíček (převedeno z VHS), Pavel Charousek, Čestmír Jung, Jiří Kubíček, Miloš Šejn, Jiří Ullrich, sbírka RMaG v Jičíně.



„...Kéž je toto naše úsilí o smíření a jednotu v mnohosti znamením 
a radostnou zvěstí všem lidem dobré vůle v této zemi, poselstvím 
míru a pokoje, útěchou, nadějí i výzvou.“ (Z Jičínského apelu 1999)

14.	září	roku	1999	byl	na	hřbetu	Veliše	u	Jičína	vztyčen	smírčí	kříž	
dvěma	obětem	staleté	náboženské	nesnášenlivosti	v	Čechách,	je-
zuitskému	misionáři	Matěji	Burnatiovi,	zabitému	roku	1629	v	Li-
buni,	a	evangelickému	laiku,	Tomáši	Svobodovi,	který	byl	pro	
svou	víru	popraven	v	Kopidlně	roku	1728.
 
Tehdy	jsme	stáli	na	samém	prahu	nového	tisíciletí	a	cítili	význam	
výjimečného	dějinného	okamžiku,	který	vybízel	k	tomu,	abychom	
přispěli	k	napravení	násilností,	útlaku	a	křivd,	kterých	je	v	historii	
českého	státu	a	v	jeho	náboženské	rozdělenosti	nepočítaně.	Chtě-
li	jsme	v	tomto	smírčím	kříži,	vlastně	dvojjedinném	památníku	
na	Burnatia	a	Svobodu,	ztělesnit	naši	touhu	po	vzájemné	omluvě,	
po	smíření,	abychom	díky	nim	mohli	vstoupit	do	nového	milénia	
osvobozeni	od	malosti,	výčitek	a	podezírání.	Spolu	s	kamenným	
křížem	vznikl	tehdy	i	text	-	Jičínský	apel	-	který	vybízel	k	podob-
nému	zamyšlení.

Avšak	téma	rozdělení	a	rozdělování	české	společnosti,	které	jsme	
před	dvaceti	lety	měli	za	historické	a	pomalu	se	již	uzavírající,	je	
v	roce	2019	opět	rozjizvené	a	vysoce	aktuální.	Žijeme	již	několik	let	
v	atmosféře	nenávistných	monologů	nikoli	dialogů.	Veřejný	pro-
stor	opanovaly	urážky,	výsměch,	poťouchlost	k	názorům	druhých	
a	bezohledné		prosazování	„vlastních	pravd“.	Přihlížíme,	jak	jsme	
děleni	na	lepšolidi,	sluníčkáře,	fašisty,	havloidy	nebo	xenofoby.	
Z	našeho	myšlenkového	světa	jako	by	se	vytratila	potřeba	ohledu	
k	názorům	druhých,	pocit	partnerství	v	diskusi,	snaha	porozumět	
stanoviskům	oponentů.		

Vyzýváme	všechny,	které	atmosféra	naší	veřejné	rozpravy	zne-
klidňuje,	mrzí,	nebo	štve.	Buďme	sami	každý	sám	za	sebe	„hrází“,	
přes	kterou	takovému	způsobu	jednání	nelze	projít.		Buďme	spíše	
hojiteli	než	vyostřovači.		
Požadujme	to	po	svém	okolí,	po	veřejně	činných	osobách;	obzvláš-
tě	po	politicích	a	představitelích	samospráv,	aby	své	jednání	pod-
robili	kritickému	posouzení,		nakolik	se	sami	podílejí	na	vyost-
řování	této	situace,	protože	jim	přináší	užitek	-	a	na	druhé	straně	
nakolik	oni	sami	jsou	příkladem	úcty	k	oponentům	a	respektu	k	ji-
ným	názorům.

V	Jičíně,	na	hřbetu	Veliše,	dne	13.	a	14.	září	2019
podepsaní:	
Jaromír	Gottlieb,	Čestmír	Jung,	Jaroslav	Veselý	a	Jiří	Vitvar.

ODVAHA PROMLUVIT

Na prahu nového tisíciletí vztyčily předchozí generace nedaleko Starého 
Místa u Veliše smírčí kříž jako připomínku potřeby tolerance a respektu mezi 
lidmi. O dvacet let později tu stojíme my, generace mladší, s toutéž potře-
bou. Doba se posunula, ale přesto je stejná – chybí jí lidskost. Zapomíná se 
na minulost, neprožívá se přítomnost a nemyslí se na budoucnost. Jiné ná-
boženství, odlišná rasa, rozdílné postavení ve společnosti, ale i nestejný ná-
zor jsou příčinou vyostřené doby, ve které se právě nacházíme. Divergentní 
společnost se rozděluje, místo aby se spojovala, a člověk dennodenně čelí 
útokům různých pravd a přesvědčení. Je ztracený, přesycený, vyčerpaný, 
raději zůstává ve své bublině, protože nemá sílu hledat svou pravdu.

V letošním roce si připomínáme dvacáté výročí vztyčení smírčího kříže. Proto 
jsme se my, studenti jičínského Lepařova gymnázia, rozhodli zamyslet nad 
tím, proč a jak bychom měli pokračovat v prosazování ideje smírčího kříže a 
jak vnímáme pojmy jako respekt a tolerance.

Pomyslným cílem našich setkání byl – receptář, návod, příručka, prostě něco, 
co by nám ukázalo správný směr či vzorec chování, který by vedl ke zlepše-
ní mezilidských vztahů. Vzorec, který by uspořádal ten chaos, kterému jsme 
každý den vystaveni. Respekt. Úcta. Kritické myšlení. Trpělivost. Lidskost. 
Balanc.

Najít čas a sílu poslouchat. Mít oči a uši otevřené. Brát cizí názor jako dar. 
Myslet na to, že pluralita názorů je prostředkem k řešení problému, nikoliv 
překážkou. Nebát se pravdy. Pochybovat. Překonávat nepřátelství. Být nej-
lepší verzí sám sebe. Nezapomínat, že všichni jsme jenom lidé.
To vše by podle několika mladých lidí mohlo být receptem k lepším zítřkům. 
Můžeme se ale také mýlit – každý člověk má svou vlastní pravdu a vlast-
ní hodnoty, a tak je skoro nemožné sepsat dokonalý návod. Naším cílem je 
tedy něco jiného. Tím, že řekneme svou myšlenku, nápad či názor, můžeme 
v někom zasít semínko odvahy. Odvahy promluvit.

Když budeme jen tiše přemýšlet, můžeme nabýt dojmu, že nikdo nesdílí náš 
názor a že následuje nesouhlas, spor a odmítnutí. Pokud ale najdeme odva-
hu k tomu, pronést i kdyby jen několik slov, zjistíme, že ve skutečnosti nesto-
jíme jednotlivě proti sobě, ale společně proti danému problému.

Nakonec můžeme dělat opravdu jen to, o co se lidstvo snaží od dob, které si 
vlastně nikdo z nás nepamatuje – zkoušet najít společnou pravdu 
a s vypětím všech sil se nějak snažit přežít.
A je už jen a jen na nás, jak z přežívání vytvoříme žití.

Pokud se kdokoliv z vás bude snažit změnit náš názor, prosím, nenuťte nás. 
Jestli máme vést dialog, jednejte s námi jako se sobě rovnými, protože je-
dině tak vám budeme moci důvěřovat. Očekáváte-li respekt, respektujte na 
oplátku vy nás. Neskrývejte před námi útržky pravdy. Chceme znát celý kon-
text a mít možnost o něm sami přemýšlet. Máloco mládež odradí víc, než 
útočně předložená myšlenka. Z dialogu se postupně vytrácí rovnováha, kte-
rou nahrazuje pohrdání a odsuzování se navzájem. Akceptování jiných lidí a 
jejich názorů není samozřejmé, proto není samozřejmá ani smysluplná a pl-
nohodnotná konverzace. Opovrhovat názorem jiného člověka znamená opo-
vrhovat jím samým.

Základním stavebním kamenem každého dialogu je respekt. Uvědomme 
si, že pokud s někým názorově nesouzníme, neznamená to, že ho musíme 
urážet, zesměšňovat nebo dehonestovat. Nabízí se otázka, jak si vlastně 
respekt osvojujeme. Nejspíš už v dětství, kdy nás rodiče učí hledat si vlast-
ní kamarády, nikoho však předem neodsuzovat a vždy zkusit najít společ-
nou cestu. Ale v první řadě zvládnout žít se sebou samým. Vždyť nikdo 
jiný s námi celý život nebude. Teprve když dokážeme přijmout sami sebe se 
vším, co k nám patří, můžeme přijmout i naše okolí. 
A tehdy snad konečně dojde ke smíření.

Studenti Lepařova gymnázia: Anna Fišerová, Denisa Hájková, Tereza Kinder-
mannová, Miroslav Šaral, Ela Švorcová, Barbora Vacková, Eliška Vojtěchová.                                                                                                          
Jičín 13. 9. 2019

Text vznikl ve společnosti studentů a přátel Lepařova gymnázia, kteří dohromady vytvořili velmi 
příjemné a tvůrčí prostředí. Každý názor byl zde vítán a diskutován. Společnými silami jsme do-
kázali ucelit mnoho myšlenek tak, jak bychom je sami nejspíš nezformulovali. Byla to obohacující 
práce, za kterou se cítíme být velmi vděční.
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