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Pátrá po světici jako Indiana Jones
V patách jim nejsou zástupy padouchů a jejich cestu
nelemují bezvládná těla zneškodněných nepřátel.
Přesto pátrání členů Jičínské besedy po vzácném
relikviáři svaté Sekundiny v lecčems připomíná
dobrodružství filmového archeologa Indiana Jonese.
JIČÍN V roce 1658 přivezli jezuité
do Jičína kostru této raně křesťanské světice z římských katakomb.
„A tu rozdělili do několika relikviářů. V jiných městech se podobné
relikviáře většinou podařilo najít,
u nás svaté tělo beze stopy zmizelo. A my jsme teď jen krůček od
jeho nalezení,“ říká zakladatel Jičínské besedy Pavel Kracík.
Jméno svaté Sekundiny se začalo častěji skloňovat až v souvislosti
s loňským objevením dvou obrazů
nejvýznamnějšího českého barokního malíře Karla Škréty na kruchtě kostela sv. Ignáce nedaleko jičínského náměstí. Na jednom je Panna Maria, na druhém svatá Sekundina.
„To nás inspirovalo, abychom
začali po osudech této světice pátrat. Otevřeli jsme si slovníky, příručky historické ikonografie a s
překvapením jsme zjistili, že o svaté Sekundině není v dostupné lite-

SERIÁL

Na kávě s....
V našem kraji žije, pracuje nebo se
jen objevuje spousta zajímavých
lidí. Redakce hradecké MF DNES
vám je představuje v seriálu, který
pravidelně vychází v každém
středečním vydání.

ratuře ani čárka,“ líčí Kracík. Přesto se členové Jičínské besedy nevzdali, pátrali dál, až objevili jezuitského historika Miroslava Herolda, který se osudy svaté Sekundiny
podrobně zabýval a poskytl jim o
tajemné světici a patronce Jičína
mnoho cenných informací.
Ale ani od něj se jičínští milovníci
historie nedozvěděli to hlavní: kde
relikviář s ostatky svaté Sekundiny
hledat.
„Nová naděje nám svitla ve chvíli, kdy jsme zjistili, že prvorepublikový profesor jičínského gymnázia
František Kaska se tomuto tématu
dost intenzivně věnoval a napsal
dnes už zcela zapomenutou studii,
v níž se uvádí, kde by svatá Sekundina měla být,“ říká Kracík.
Jenže po starém Kaskově tisku
jako by se slehla zem. V žádném z
dostupných archivů, muzeí ani
knihoven jej nešlo dohledat. Dokonce to chvíli vypadalo, že už ani
neexistuje. Nakonec se členům Jičínské besedy po dlouhém pátrání
podařilo zjistit, že jediný výtisk je v
jednom z archivů v severozápadních Čechách. „A z tohoto článku
jsme zjistili, kde je relikviář uschován. To místo je velmi dobře chráněné a nikoho by ani nenapadlo
jej tam hledat. Schránka s ostatky
svaté Sekundiny je navíc už dlouho zazděná,“ popisuje Kracík.
Z toho, že by Jičínskou besedu
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Pavel Kracík
se narodil v roce 1976 v Jičíně.
Archeolog se specializací na
problematiku mladší a pozdní doby
bronzové a doby halštatské
vystudoval Ústav archeologie a
muzeologie na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně u
profesora Vladimíra Podborského.
V současné době se své původní
profesi nevěnuje. Aby uživil
rodinu, pracuje u zahraniční firmy
vyrábějící vzduchotechniku. Ale ve
volném čase se intenzivně zabývá
regionální historií, terénní
dokumentací památek a slovesnou
folkloristikou, hlavně lidovými
pověstmi Jičínska. V roce 2008 byl
jedním ze tří zakladatelů Jičínské
besedy a stále patří k hlavním
organizátorům její činnosti.

Pavel Kracík s Jičínskou pečetí.
mohl někdo předběhnout a relikviář jí vyfouknout, však obavy nemá.
„Ten jediný článek s popisem místa je už dobře schovaný v trezoru.
Nyní musíme získat všechna potřebná povolení a ve spolupráci s
odborníky se letos pokusíme relikviář vyzvednout. Čeká nás tedy taková výprava ve stylu Indiana Jone-
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se. Samozřejmě v českých proporcích,“ směje se Kracík.

Vlastivědný spolek
Nápad založit sdružení, které by se
nevěnovalo jenom regionální historii, ale i místní vlastivědě, zrál v
jeho hlavě dlouho. Když se po čtyřletém pobytu v Praze vrátil do rod-

ného Jičína, sešel se v létě 2008 se
svými přáteli - Janem Kindermannem, zakladatelem občanského
sdružení Baševi, které se zaměřuje
na záchranu židovských památek,
a bývalým vedoucím oddělení státní památkové péče jičínské radnice
Jiřím Balským - a všichni tři se spontánně rozhodli založit spolek, který
by se zabýval místní vlastivědou
způsobem, jaký jim v Jičíně chyběl.
„Především jsme chtěli pravidelně pořádat odborně popularizující
přednášky, podílet se na studiu a
obnově přírodních a historických
památek a zachraňovat a popularizovat vše, co se vztahuje ke zdejším významným osobnostem,“ vysvětluje Kracík.
Nejvíc viditelnou oblastí činnos-

ti Jičínské besedy jsou proto přednášky, které spolek pořádá od října
do června vždy jednou za měsíc. Na
nich prezentuje výsledky bádání
svých členů a jejich přátel a nebo se
věnuje tématům, která se akutálně
objeví. Třeba nedávnému objevu
kopidlenského exempláře Pražské
Bible nebo historii proměn jičínské
zámecké zahrady v souvislosti s její
obnovou. „Na začátku jsme si říkali, že přítomnost dvaceti či třiceti
lidí na našich přednáškách bude obrovským úspěchem. Nikdy jsme nepočítali s tím, že by je mohl poslouchat zcela zaplněný Porotní sál jičínského zámku, jak se to už několikrát stalo. To nám samozřejmě dělá
velikou radost,“ říká Kracík.
Mnozí členové i příznici Jičínské
besedy jsou původní profesí historici, etnografové, archeologové či archiváři. To dává spolku možnost
pracovat i na společných výzkumných projektech. V jezírku v lesoparku na Čeřovce pátrali po soše
Neptuna, která kdysi stála ve středu
jedné z kašen na jičínském náměstí, nebo na pražských Olšanech zorganizovali opravu chátrajícího hrobu historika a topografa Antonína
Vánkomila Malocha, který v 19. století působil jako profesor na jičínském gymnáziu. „Před půldruhým
rokem jsme se rozhodli naše aktivity rozšířit o udělování Jičínské pečetě, kterou chápeme jako poděkování a uznání všem, kteří na Jičínsku
zanechali svůj pozitivní otisk,“ doplňuje Kracík. Skleněnou pečeť od
uměleckého skláře Jiřího Ryby už
mají doma dlouholetý ředitel jičínského muzea Jaromír Gottlieb, propagátor skautingu Stanislav Hylmar či archivář a historik Jindřich
Francek.
Ivan Truhlička

