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Listy starohradské kroniky           
Aleš Fetters           

 
     Staré Hrady u Libáně na Jičínsku jsou asi nejmenší obcí u nás, která vydává pravidelně svůj 
časopis, svůj zpravodaj. Jsou jím Listy starohradské kroniky. 
 
      Na počátku byl úředně stvrzený úmysl demolovat zchátralý „bezcenný“ zámek, vlastně už téměř 
zříceniny. Na demolici se „hledaly peníze“. Našel se ale pan učitel Vladimír Holman se skupinou 
dalších nadšenců a ti prosadili, ale hlavně pak zajistili „zmrtvýchvstání“ památky, která se postupně 
stala kulturním centrem regionu. Šťastně byl také vyřešen problém, „co s ním“, jak využít vzniklé 
prostory. Památník národního písemnictví, sídlící v Praze na Strahově, neměl prostory na 
uskladnění a zabezpečení bohatého literárního archivu. A tak si restaurované prostory pronajal a 
postupně je zaplňoval. Byla tu však potřeba člověka. Ejhle, člověk (Ecce homo) byl nablízku.  
 
      V Sobotce byl zcela nenormální „normalizací“ „likvidován“ historik a archivář Karol Bílek. Aktivní 
spoluredaktor Zpravodaje Šrámkovy Sobotky a spoluorganizátor festivalových programů musel 
odejít – dělal pak nočního hlídače v garážích ČSAD. Z pražských pracovníků Památníku neměl 
samozřejmě nikdo zájem jít kamsi do zcela neznámých Starých Hradů, a tak se poštěstilo jak 
Karolu Bílkovi, tak i Starým Hradům.  
 
      Ecce homines! S panem učitelem Holmanem, který mj. dělal i „politickou záštitu“, tehdy 
nezbytně nutnou, a se slečnou Evou Horáčkovou (později PhDr. Evou Bílkovou) a několika dalšími 
vznikla pracovitá skupina, která usoudila, že tak výjimečný čin jako záchrana zámku nesmí být 
zapomenut. A tak vznikl nápad a záhy i realizace. V roce 1978 vyšlo první číslo prvního ročníku 
Listů starohradské kroniky. (Takže letos vychází už XXIX. ročník; vychází stále ve formátu A5.)  
 
      Zpočátku bylo nosným tématem zachycení postupné rekonstrukce zámku. Takže už v prvním 
ročníku mj. čteme, „jak se betonuje gotický strop“, o pár let později, „jak se dokončuje gotika“ atd. A 
od druhého ročníku čteme o výstavách: obvykle projevy z vernisáží. Zájemci se setkávají s umělci 
nejen regionálními, ale i s kunsthistoriky a výtvarníky z nejvýznamnějších. Jednou z pozoruhodných 
byla výstava Jíra – Klápště – Komárek, tří přátel - velkých umělců, kteří žili v regionu a bohužel už 
žádný z nich není mezi námi. Záhy jsou pořádány koncerty v krbovém sále, je otevřena svatební 
síň, vše zachyceno v časopise. A od počátku můžeme sledovat rubriku Staré Hrady v tisku. Ta už 
tři desítky let zaznamenává vše, co se kde u nás o Hradech a životě v nich napsalo. A je to vskutku 
úctyhodné množství záznamů. 
 
      Listy postupně rozšířily zájem z historie a současnosti také na přírodu regionu, na umělecké 
památky, na život lidí zde, otiskují vzpomínky pamětníků, ale i verše rodáků a příznivců, historické 
studie, literární studie, nepřeberné množství významného materiálu. Separátně vyšly i Starohradské 
pohádky nebo průvodce „minulostí i současností zámku“.  
 
      Prvních 26 ročníků bylo zpřehledněno vydáním Bibliografického rejstříku, doplněného soupisem 
výstav (do roku 2003 na 70 dokumentárních a přes 300 uměleckých!). Sestavila jej Hana Kábová. A 
tak se zájemce může teď snadno orientovat v tom úctyhodném množství materiálu. 
 
      Časopis i jeho tvůrce jim mohou závidět i v obcích a městech podstatně větších. 
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