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v Paříži navrátila do Československa a ať již v ateliéru v Praze, nebo
později p o vypuknutí války převážné v Dobrušce, malovala přírodní
i architektonické krásy plné života, pohybu a něhy, nebo také mne.
svou jedinou vytouženou dceru. Moje maminka se zamilovala do
Orlických h or a podorlické Dobrušky a namalovala zde mnoho citli
vých krajin, které můžete vidět na výstavě. V Dobrušce jsem také já
trávila velkou část dětství a dodnes ji považuji za svůj domov.
Protože čas neúprosné plyne, žijem e s manželem v USA již přes
50 let a nemáme děti, rozhodli jsm e se v roce 2015 založit Nadační

Mám velkou radost, že v dobrušském muzeu vznikla publikace o m ojí mamince

fond Věry Jičínské, abychom pom ohli k realizaci uměleckých aktivit

s tolika detaily, o kterých jsem ani já sama nevěděla. M é vzpom ínky jsem vyprávěla

směřujících k zachování a rozvíjení odkazu díla mam inky Věry Ji

vedoucí muzea Pavle Skalické, mnohé z nich z jejích článků v Dobrušském zpravo

čínské. Nadační fond dokázal i s omezeným rozpočtem za několik

daji již znáte.

let své existence shromáždit menší sbírku maleb, kreseb a fotografií

Již před více než deseti lety jsem zahájila výbornou spolupráci s Orlickou gale
rií v Rychnově nad Kněžnou, která byla původně vyvolána čirou náhodou. Jeden

a spravuje webovou stránku, na níž můžete dohledat všechny po
třebné informace k životu a dflu Věry Jičínské.

z mých přátel daroval do sbírek Orlické galerie obrazy, o nichž si myslel, ž e je ma

Jsem velm i vděčná za obdobné úsilí, které p ro zachování díla

lovala m oje maminka. Byly to však moje práce, na což jsem upozornila vedoucího

m ojí mam inky vy víjí správce největší sbírky obrazů a osobních do

galerie Karla Jaroše a ten mne obratem kontaktoval. Brzy jsem se spojila také s teh

kumentů mých rodičů, Vlastivědné muzeum Dobruška pod ved e

dejší ředitelkou rychnovského muzea Irenou Krejčí a zahájili jsm e společně mnoho

ním Pavly Skalické (a město Dobruška, které je jeho zřizovatelem).

kulturních a uměleckých aktivit. Vznikla stálá expozice v prostorách rychnovského

Mám důvěru v to, že se o odkaz Věry Jičínské dobře postarají.

zámku se zastoupením kolekce obrazů z nejcenénějšího uměleckého projevu mojí
maminky, z pařížských let je jí tvorby, které byly z velké části zapůjčeny z Vlastivěd
ného muzea Dobruška. Karel Jaroš byl také hlavním autorem krásného katalogu
nazvaného Pařížské roky Věry Jičínské.
Výstava Věra Jičínská / dom a v Dobrušce a doprovodná publikace jsou jakýmsi
pokračováním ve zpracování obsáhlého díla m ojí maminky. Zabývají se méně zná
mou a nedoceněnou částí je jí tvorby, kdy se v roce 1931 po osmi letech prožitých
Dana Laichterová-Gom erová, dcera
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Věry Jičínské a Prokopa Laichtera,

VVebové stránky Nadačního fondu Věry Jičínské,

žijící v USA (na snímku s Gigi)

dcery Dany Laichterové a Jiřího Gomera

Věra Jičínská s dcerou Danou
(archiv VMD, karton 220), 1940
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Slibný poválečný hospodářský a společenský vývoj města
zastavila německá okupace. Nacisté popravili a umučili přes
70 dobrušských občanů, z toho čtyři desítky Židů.
Z Dobrušky pochází celá řada osobností, které se výraz
ným způsobem zapsaly do dějin našeho regionu i do celoná
rodní historie. Kromě nejpopulámějšího Františka Vladislav

D o b ru š k a /p o d O rlický m i h o ram i
Jiř í Mach
Pro ty, kterým je Dobruška v tuto chvíli neznámým méstem,
uveďme několik řádků o je jí poloze a historii. Znalí tohoto
krásného koutu východních Čech nechť je klidně vynechají.
Dobruška je s téměř 7 000 obyvateli druhým největším měs
tem v okrese Rychnov nad Kněžnou. Leží pod Orlickými ho
rami zhruba ve stejné vzdálenosti mezi okresními městy Ná
chod a Rychnov nad Kněžnou v nadmořské výšce nepřesa
hující 300 m a slévají se v ní dva malé vodní toky Zlatý potok
(Dědina) a Brtevský potok.
Počátky Dobrušky sahají až do středověku. Město vzniklo
z tržní osady Leštné ležící na křižovatce obchodních cest. Prv
ní písemnou zprávu o Dobrušce najdeme v tzv. Mutinově na
rovnám dobrušského pána z roku 1320, kde je již uvedena
jako město s patřičnými privilegii obehnané městskou zdí.
Pravděpodobné již v počátcích existence města zde byl vy
stavěn kostel zasvěcený Panně Marii a sv. Václavu, na jehož
místě stojí dnešní barokně přestavěný kostel sv. Václava. Ob
dobí rozkvětu zažívá město jako hospodářské středisko opo
čenského panství, drženého rodem Trčků z Lípy. Domy na
náměstí byly renesančně přestavěny a v jeho středu vyrostla
reprezentativní radnice — chlouba města Dobrušky, která
je dodnes jeho symbolem a hlavní dominantou. Rozkvět byl
přerušen třicetiletou válkou a náboženskými rozkoly, které
vyvrcholily ozbrojeným povstáním v roce 1628. Po jeho po
rážce dobrušští měšťané form álně přestoupili ke katolictví.
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Heká se v Dobrušce se narodil František Adolf Šubert, spiso
vatel a dramatik, ředitel Národního divadla, nakladatel Jan
Laichter a jeho bra tr Josef, spisovatel. Své dětství a mládi
zde prožil světově proslulý m alíř František Kupka. Pochází
odtud i hudební skladatel Radim Drejsl či Jan Dvořáček, za
kladatel první sklářské školy na světě v Kamenickém Senově.

Na přelomu 18. a 19. století se město stalo jednou z regionál
ních opor národního obrození, jehož myšlenky zde propago
val nejslavnější rodák, vzdělaný kupec, vlastenec, spisovatel
a skladatel František Vladislav Hek. Po něm tuto úlohu pře
vzali zejména kněží Josef Mnohoslav Roštlapil a Antonín Flesar, jimž vděčíme mimo jiné také za zpracování dobrušských
dějin. V 19. století poznamenaly renesanční tvář města dva
rozsáhlé požáry.
Ve druhé polovině 19. století a na počátku století 20. zažívalo
město obrovský průmyslový rozvoj. Do Dobrušky byla přive
dena železnice, rozvíjela se autobusová doprava a zejména
textilní průmysl. Rozkvétající město paralyzovala první svě
tová válka, která krom 130 lidských životů znamenala znač
né zpomalení ekonomiky. Po něm jsou však 20. a 30. léta (kdy
Dobrušku poprvé spatří také Věra Jičínská) obdobím opětov
ného hospodářského, ale také společenského rozvoje, v jehož
proudu začalo promítat kino, byla vystavěna architektonic
ky velice ceněná budova sokolovny, zakládají se památníky
rodákům i válečným obětem, vzniká první propagační film
o Dobrušce, který je dodnes skvělým pramenem k minulosti
Dobrušky. V roce 1926 dokonce Dobrušku navštívil prezident
T. G. Masaryk, v létě roku 1931 bylo otevřeno V lastivědné mu
zeu m p ro D obrušsko a Opočensko, o rok později vybudován
Osvětový dům, další rok otevřena Občanská záložna.
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Véra Jičínská — Laichterova rodná chalupa / L a ich ter’s birthplace
(inv. č. 19A 5962, VMD), nedat., pastel, 4 4 x 66 cm

Věra Jičínská / doma v Dobrušce
V tuto chvíli, v tento rok, v to léto 1931. se poprvé dostáváme do fáze života Věry Jičínské,
která je neodmyslitelně spjatá s Dobruškou. Z městečka pod Orlickými horami pocházela
rodina Véřina manžela Prokopa Laichtera a vlastnili zde útulný domek čp. 360 na Domašínské ulici, který poskytl rodině klid a zázemí zejména v letních měsících.
Dlouholetý dobrušský starosta František Laichter, otec nakladatele PhDr.h.c. Jana Laich
tera, se v domku čp. 360 na Domašínské ulici narodil r. 1828.
Jan Laichter se vyučil obchodním příručím (chtěl se stát knihkupcem) a vlastním studiem
získal znalosti cizích jazyků a literatury. Od roku 1882 pracoval na doporučení dalšího dobrušťáka Františka Adolfa Šuberta (1849-1915) v Ottově nakladatelství, kde se účastnil prací
na přípravě Ottova slovníku naučného. Zde se sblížil s T. G. Masarykem. Oba pánové si vel
mi důvěřovali a vzájemně se podporovali. Jan Laichter později založil vlastní nakladatelství
a stal se vydavatelem české revue Naše doba. Masaryk byl po léta jejím hlavním redakto
rem a úkolem revue bylo informovat o otázkách kulturních, vědeckých i politických a roz
šiřovat Masarykovy realistické názory u široké veřejnosti i ve vědecké obci. Spolupráce
mezi Laichterem a Masarykem přesahovala hranice pracovního vztahu, časem se z nich
stah přátelé a navštěvovali se. Jan Laichter o svém rodném m ěstě často mluvil, jezdíval tam
Jakm ile se pod Orlickými horami zahrady trochu zazelenaly “.

Laichterovi z Dobrušky
(nebo z Říček?)
Rodina Laichterova přišla do Dobruš
ky z Říček v Orlických horách, jejich
prapředek Kašpar Leichter (1706-1780)
byl pravděpodobně německého půvo
du a usadil se zde jako obuvník (švec).
V gruntovních knihách je Kašpar „ Leych-

ter“jmenován roku 1743, kdy pojal za
manželku Helenu, dceru Václava Řehá
ka a přestěhovali se do jeho domu
čp. 360 do Dobrušky. Postupně se Leichterovi zavedli v řemesle truhlářském,
později pekařském, a stali se jednou
z vážených dobrušských měšťanských
rodin. Začali se psát poněkud počeš
těné s »a* (Laichter). V roce 1865 se
Kašparův pravnuk František Laichter
(1828-1897) stal starostou města
a tuto funkci zastával po dvě deseti
letí až do roku 1886. Byl to mimo jiné
jeden z hlavních hrdinů románu Sych
rova éra z maloměstského (dobrušského) života, jehož autorem nebyl
nikdo jiný než vlastni syn, spisovatel
a nakladatel Josef Laichter (1864-1949).
Autorovi se zde podařilo vylíčit promě
ny maloměstské společnosti v období
převratných vlivů průmyslové revoluce,
v níž se osudy jednotlivců úzce pro
línají se sociálními a politickými kon
flikty, zejména mezi tehdejšími
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Věra Jičínská - Pohled z kopce od P. Marie / >
View from the hill of Virgin Mary
(inv. č. 19A 4352, VMD), 1944, pastel, 41 x49 cm

Věra Jičínská - Interiér kostela sv. Václava /
Interior of St. Wenceslas Church
(inv. č. 19A 4049, VMD), 1944,55x47 cm

Věra Jičínská — U Panenky Marie / At the Virgin Mary
(inv. č. 19A 4162, VMD), 1944, pastel, 55 x 47 cm
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Obrazová sbírka
Věry Jičínské
ve Vlastivědném
muzeu Dobruška

městu také vlastní scénář toho, jak by podle něj měla vypa
dat nová expozice. Další část pozůstalosti Věry Jičínské se do
sbírek muzea dostala po smrti Prokopa Laichtera (22.8 .1 9 7 5
v Říčkách) v zimě 19 7 6 /1 9 7 7 spolu s jeho dílem. Pozůstalost
přebírala tehdejší ředitelka muzea Marie Bišová, která také
v následujících letech připravovala i za použití jeho pozná
mek muzejní expozici s galerií Věry Jičínské (původně Pro
kop Laichter chtěl, aby pro ni byly vybrány vhodnější pros
tory, ale to se nepodařilo) v Laichterové domě.

Nově otevřená expozice Věry jičínské
v Laichterové domě čp. 360
(digitální archiv VMD), 1. května 1977

Počátky dobrušského muzea

Dobrušské vlastivědné muzeum pokrývá sběrnou oblast celé
obce s rozšířenou působností (ORP) Dobruška a stará se o ši
roké spektrum sbírek od archeologické přes etnografickou až
po uměleckou. Krom prvotin Františka Kupky, několika set
kreseb Aloise Beera a dalších autorů, zahrnuje také velkou
část dfla Věry Jičínské, které se sem šest let po její smrti do
stalo darem Prokopa Laichtera. Druhou největší sbírku jejích
prací vlastní Nadační fond Věry Jičínské, jednotlivé další ob
razy jsou v majetku rodiny a soukromých osob, kterým je au
torka bud sama darovala, nebo je zakoupili.
Komunikace mezi Místním národním výborem v Dobrušce
a dědici Laichterova domu na Domašínské ulici čp. 360, tře
mi syny Jana Laichtera, byla zahájena původně právě kvůli
převodu domu. Dům byl ve velmi špatném stavu a stran rodi
ny nebylo možné jej dále udržovat, nikdo z nich v něm neměl
zájem bydlet a byl celoročně „blokován0 nájemníky. Jednáni
o daru městu probíhala od roku 1966 a převod nemovitosti
k muzejním účelům byl dokončen o rok později. Spolu s do
mem byly v roce 1967 dalšími dvěma smlouvami již přímo
do sbírek muzea darovány předměty v domě uložené a vel
ká část malířského díla Věry Jičínské. Prokop Laichter předal
114

Celkově je v digitalizovaném katalogu DEMUS dobrušského muzea evidováno 1108 položek čítajících přes 2300 kusů
autorských předmětů Věry Jičínské. U některých jsou o jejím
autorství vedeny diskuse, na některé se naopak ještě přichá
zí. Jedná se o 350 rámovaných obrazů (akvarelů, grafik, ole
jů na plátně i pastelů) a přes 1000 (bývají evidovány po více
kusech, od roku 2020 probíhá revize, po které bude toto číslo
zpřesněno) volně uložených kreseb na kartonu, papíře, le
pence či překližce. Z ostatních předmětů se jedná o keramic
ké plastiky, nádobí, dřevěné figurky a další.

Dobrušské muzeum vznikalo postupně od 20. let
20. století z iniciativy místních spolků a organizací,
především Klubu českých turistů. Sokola a Měst
ské spořitelny. Výzva k obyvatelům města pomoh
la za dva roky nashromáždit na 200 sbírkových
předmětů, mezi nimiž byly i unikáty, dodnes tvoří
cí nejcennější exempláře muzejních sbírek.
19. července 1931, mimo jiné za účasti Jana Laich
tera, bylo slavnostně otevřeno Vlastivědné muse
um p ro Dobrušsko a Opočensko —ve dnech, kdy
vrcholí příprava této publikace, je tomu tedy již 90
let. Snad můžeme považovat za osud, že toto léto
roku 1931 také Věra Jičínská poprvé strávila
v Dobrušce a není ani vyloučeno, že byla jednou
z prvních návštěvnic muzea, v němž se nyní na
chází největší část její umělecké tvorby.
Sbírky muzea se postupně také v dalších letech
rozrůstaly zejména prostřednictvím darů. Dob
rušské muzeum je institucí regionálního významu,
nicméně za dobu své existence si vybudovalo
pevné místo v rámci specifického dobrušského
mikroregionu, což dokládá mimo jiné také fakt, že
zůstalo vedle rychnovského jako jediné v okrese
Rychnov nad Kněžnou v 70. letech samostatné.
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