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Štefan podeváté 
Ten, kdo bude chtít najít na Jivínském Štefanovi – ocenění za pozoruhodný kulturní počin- chybu, zajisté jich najde hodně. 
Nepodařilo se evidovat všechny krásné skutky, které se v kulturním konání konaly. Nemáme nominace z Bělohradska, 
Miletínska, Kopidlenska i dalších míst. Do Štefana zapojuje se pár dobrovolníků, jiní ostentativně kritizují třeba i to, jaká 
spousta nominací přichází od jediného nominátora. Nebo že zásluhy jsou nesouměřitelné. Že jsou nominováni lidé, pro které 
je jejich konání profesní povinností. …  
Má to být důvod Štefana ukončit? Pokud přijmeme hledisko, že Štefan znamená setkání, že představuje byť neúplný přehled, 
že pro mnohé je to jediná možnost poděkování …, pak tedy nekončeme. Hledejme cestu k tomu, aby byl desátý ročník lepší!  
proChor 
Noviny přinášejí stručné medailonky všech nominovaných. Za pomoci textu nominací je připravili Martin Žantovský a 
proChor. Ilustrace jsou od žáků ZŠ Poděbradova Jičín. 
 
 
Ocenění za počin v roce 2004 
 
Agentura Nahoru dolů, Závěsné divadlo 
Agentura na Valdické bráně za rok udělala řadu pozoruhodných akcí, kupříkladu Vánoce na bráně a spoustu zajímavých 
výstav. Ocenění si zaslouží i letní oživení brány divadlem, protože tím přispěla k skromnému letnímu kulturnímu dění. 
Výtvarné výstavy, které byly na vrcholu věže, vždy stály za to vystoupat oněch 156 schodů. 
 
Baševi a ostatní 
Loňského roku jsme si díky Baševi připomenuli několika akcemi v Jičíně narození Karla Krause. Kupříkladu konference o 
životě a díle KK byla událostí, která překonala území naší republiky. Velkým zážitkem bylo i pozvání do Krausova rodného 
domu.Občanské sdružení připravilo ještě mnoho dalších setkání, jako třeba koncerty před synagogou apod. 
 
Bělinová Michaela 
Michaela Bělinová je vedoucí městského informačního centra v Hořicích. Uznání si zaslouží nejen za vzornou přípravu 
Hořického jarmarku a Adventního trhu, ale v neposlední řadě i za ochotu a úsměv pro každého návštěvníka. Její konání není 
pouhým povoláním, ale důkazem lásky k Hořicím. 
 
Benčovi - manželé 
Manželé Bohuslav a Yvona Benčovi z Nové Paky už dlouho překvapují zajímavými historickými publikacemi s regionální 
tematikou, které sami sestavují i vydávají. Nominace je za poslední vydaný CD-ROM o Nové Pace a jejím okolí. Současné 
cédéčko je jen další z užitečné řady. 
 
Bílková Eva 
Paní archivářka ze zámku ve Starých Hradech loni vydala knížku, která přináší fakta o nejznámějších osobnostech, spolcích, 
stavbách a institucích v Jičíně. Pojmenovala ji Pod Valdickou branou. Důkladná příprava materiálu je na výborném 
zpracování znát. Knížka je velkým příspěvkem k poznání historie Jičína. O tom, jaké vážnosti se těší její autorka u svého 
okolí, jsme se měli možnost na podzim přesvědčit i v krajských volbách. V domovském Sedlišti získala pro volební stranu, za 
kterou kandidovala, více než padesátiprocentní výsledek. 
  
Brada - obec 
Obec Brada dokázala oživit prostory krásného kostelíku sv. Bartoloměje. Skrze koncerty tu konané získávají další prostředky 
na jeho opravu. Turnovský sbor Dvořák přilákal v letním podvečeru mnoho spokojených posluchačů, kteří rádi přispěli do 
fondu oprav. Dobře, že se jeden z nejstarších kostelíků  občas otvírá.  
 
Burda Jan 
Jan Burda, rodák z Hořic, je redaktorem Českého rozhlasu, stanice Praha. Tím, že zorganizoval celodenní rozhlasové vysílání 
z Hořic 16. dubna, udělal pro rodné město možná více než mnohý za celý život. 
 



Cestička do školy - pořadatelé 
Žáci patnácti škol z okresu bádali nad tím, jak chodili do školy jejich předci. Své výsledky zpracovali, zdokumentovali a na 
úžasné výstavě v galerii předvedli veřejnosti. „Cestička“ je úžasným důkazem toho, že škola může být nejen zdrojem 
poučení, ale představuje i důkaz, jak zajímavé je aktivní bádání žáků a jak úžasný je pocit vlastní vykonané práce 
 
Čermák Vratislav 
Novopacký zubní lékař je aktivním fotografem, o čemž svědčí řada výstav a fotografií z cest (např. z Libye, kde delší dobu 
profesně působil). Je členem místního fotokroužku při MKS a v letošním roce uspořádal výstavu  fotografií z Chorvatska z 
oblasti Plitvických jezer. 
Výstava se konala v Galerii Aurum, kterou vybudoval ve středisku firmy Centrosan za packou poliklinikou. V těchto 
prostorách pořádá výstavy dalších regionálních, ale i celostátních výtvarníků, fotografů a dalších zajímavých umělců. 
 
 
Dětský chrámový sbor od sv. Jakuba 
Dětští hudebníci, zpěváci svou muzikou dovedou zpestřit bohoslužby. Úžasným zážitkem byla dětská půlnoční, kde zněly tři 
kytary, housle a dohromady s dětskými hlasy vytvořily báječnou atmosféru. Slyšet na Vánoce v kostele Svatí pochodují byl 
hluboký zážitek. 
 
 
Dubinová Terezie 
Jičínská hebraistka připravila cyklus přednášek ze Starého zákona na Biblických dílnách a uznání si zaslouží i její další 
obětavá práci na poli živého ekumenismu. Tereza dokazuje, jak náročný může být výklad bible a jak mnohé lidské nazírání 
na tutéž věc může se lišit. 
 
Faměrová Dagmar 
Kastelánka Humprechtu se zapsala předvánočním otevřením zámku, pořádáním koncertů v tomto čase s nepřekonatelnou 
vánoční a přátelskou atmosférou. K poslechu dostali příchozí čaj, kávu a svařené víno. Tradiční výzdobou přispěla 
zahradnická škola z Kopidlna. 
 
Fléglová Štěpánka 
Učitelka dramatického oddělení ZUŠ Hořice se zasloužila o uspořádání přehlídky vypravěčů „Čteme všichni, vypráví jen 
někdo“. Poděkování jí patří také za nastudování a předvedení půvabného vánočního pásma „Od adventu do Tří králů“, za 
nastudování a provedení dalších her v rámci tvůrčí dílny Japonsko a další aktivity. 
 
Foerster - smíšený pěvecký sbor 
Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně obohatil hudební život na Jičínsku koncerty Pocta A. 
Dvořákovi a B. Smetanovi a Večer operních árií a sborů. Foerster si stále drží vysoký umělecký standard a nechce stavět 
popularitu jen na líbivosti 
 
Franc Václav 
Spisovatel, organizátor. Vydává noviny Kobra, občasník místních autorů ČAJ, pořádá autorské čtení, publikuje. Úspěšně se 
účastní rozličných literárních soutěží. I v roce 2004 přispěl k festivalu Jičín město pohádky svým čtením pro děti. Je 
zakladatelem soutěže Řehečská slepice, která v roce 2004 přilákala autory z celé republiky.  
 
Gottlieb Jaromír 
Duchovní otec projektu Mariánská zahrada - sdružení obcí ležících na území bývalého šlikovského panství na Jičínsku, 
Libáňsku a Kopidlensku s cílem rozvíjet životní úroveň zdejších obyvatel, postarat se o rozvoj turistiky a přitom dbát o 
zachování kulturních památek a významné krajinné kompozice. 
Nominaci si vysloužil také článkem Fašismus v nás, který vyšel v Jičínském čtvrtletníku a vyvolal ještě před svým otištěním 
náležitou odezvu. Článek je příkladem životního postoje, kterému není lhostejné, kam spějeme. 
 
Hlavatá V., Malá D. 
Od děských let organizovaly v Bystřici živý betlém. O posledních Vánocích jejich soubor Bystřičánek (23 dětí) předvedl 
muzikálovou pohádku Mrazík. V. Hlavatá  vytvořila výpravu. a Daniela Malá představení režíruje.Obě děvčata dokazují, že 
dělat kulturu na vsi je jen otázkou dobré vůle a chtění. 
 
Horolezecký oddíl, biograf a další 
Lidé se dali dohromady a uspořádali festival o horách a cestách, který nebyl jen přehlídkou filmů, ale byl setkáním, místem 
pro otázky a rozhovory, hlavně ale přiváděl k zamyšlení o lidské vůli, odvaze. Pořadatelé přivedli do Jičína nejen zajímavé 
filmy, ale i lidi, se kterými bylo radost promluvit.  
 
hořičtí skauti 
Hořičtí skauti každoročně přivážejí betlémské světlo. Vloni připravili úžasnou výstavu pod názvem Skautskou stopou, která 
stopuje historii 85 let hořického skautingu. 
 
 



Hraba Vladimír  
Husitský farář z Jičína má na svědomí cyklus přednášek z Nového zákona při Biblických dílnách. Ve svém poslání prokazuje 
obětavou práci na poli živého ekumenismu. Je dobře, že duchovní Církve československé husitské je součástí skupiny lidí, 
kteří, ač z rozličných církví mají si co povědět. 
 
Jičínský čtvrtletník  
Redakce radničního listu si zaslouží poděkování za to, že všechny jičínské domácnosti dostávají alespoň čtyřikrát ročně do 
své schránky informace, co je v městě nového. I za to, že Čtvrtletník není jen seznamem, kdy bude přistaven kontejner, ale 
má svou novinářskou úroveň. 
 
Jindra Josef 
Sobotecký rodák a letošní oslavenec si ke svým kulatým narozeninám vydal vlastním nákladem sbírku poezie Bělení prádla. 
Sbírka obsahuje poezii z let 2000-2003 a je ilustrovaná novopackou výtvarnicí Kateřinou Krausovou.  
Josef Jindra vydal již v minulosti sbírku Střídavě oblačno a jeho poezie a články vychází v nejrůznějších regionálních 
novinách a publikacích. Je aktivním členem literárního spolku LIS při Městské knihovně v Jičíně. 
Jeho osobitá poezie vychází z rodného kraje, jako např. báseň Jak umírají lípy (o Semtinské lípě) či Vesecký Plakánek. 
 
Jiterský J., Kuzmová M. 
Dvojice pedagogů z velišské základní školy Bodláka a Pampelišky zorganizovala vydání CD Vánoční zpívání 2, kde zpívá 
celá škola i děti z okolí. Navíc byla při zkouškách ve škole krásná vánoční atmosféra. Sólo si na CD zazpívali i Pampeliška a 
Bodlák. Škola uspořádala také Velišského slavíčka - pěveckou soutěž, která měla obrovský ohlas mezi dětmi, rodiči i 
veřejností. Odborná porota vysoce ocenila obrovské nasazení pana ředitele, výkony dětí i vřelou atmosféru. 
 
Kafka Ivan, Eisner Jan 
Za film Český ráj. Pánové, oba Soboťáci, připravili pozoruhodný film o našem kraji. Nejde jen o tuctový dokument. Stále a 
stále se dají objevit neotřelé pohledy na naši krajinu a vše, co v ní člověk vytvořil. To se podařilo. Ostatně promítání při 
festivalu Jičín město pohádky a velký potlesk to dokázal.  
 
Kalousková Nataša 
Řídí muzeum v Železnici. Během roku pořádala několik výstav a návštěvníky muzea, pokud jí to zaměstnání dovolí, 
doprovází slovem. Sama také vytváří obrazy, které letos vystavovala v jičínské knihovně společně s hezkými dřevěnými 
plastikami svého manžela. 
 
Kalouskovi - manželé 
Výstavní síň v jičínské knihovně není velká, když se  mají vejít dva výtvarníci, musí být výběr náročný. Snad se  dohodli, 
ostatně je to v rodině. Nataša Kalousková – obrazy krajinářské, Jaroslav Kalousek – dřevořezy. Zatímco Nataša umí najít své 
motivy blízko svého reálného domova v Železnici, Jaroslav jde do říše fantazie a je mu blízký i humor. (Škodlivý budík).    
Paní malířce učarovaly stromy a hra světla, pan řezbář své reliéfy patinuje přírodními odstíny, a tak  se na nás usmívá  
žlutohnědé sluníčko.   
 
Kapička - mateřské centrum 
Centrum pro  maminky s dětmi pracuje už déle. Ale v roce 2004 byl pro něj přelom – má své vlastní prostory vedle školky na 
Holínském předměstí. Každý přinesl něco, mnoho maminek přispělo skutkem a  klubovna s dílničkami je na světě. Kapička 
pěkně připomněla dětem i legendu o Svatém Martinovi. Byly lampionky, byl i kůň. 
 
Kindermann Jan 
Šéf občanského sdružení Baševi, které se v Jičíně stará o židovské památky. Spolu s přáteli pečuje o obnovení a oživení 
židovské synagogy. Pořádají se tu vzpomínkové akce i koncerty. Udržují židovský hřbitov, otvírají jej veřejnosti a vyprávějí 
o jeho historii. Představa o opravě a následném využití někdejší židovské školy je lákavá. 
 
Kocourek Karel, Ščigol Michail 
Není to poprvé, co pan ředitel prokázal, že ve věznici se nejenom zavírá, ale někdy i otevírá. Loni se tady otevřely dveře 
symbolickému návratu Albrechta z Valdštejna do míst, kde si přál být pochován. V Železnici žijící malíř Michail Ščigol 
představil v kostele kartuziánského kláštera ve Valdicích svoji výstavu obrazového cyklu A.V.E. Valdštejn aneb barokní sny 
Albrechta Václava Eusebia. 
 
Kordík Josef 
Katolický farář ze Železnice moderoval přednášky při Biblických dílnách a ekumenickém festivalu. Otevřel železnický kostel 
i přátelům umění, neboť jej s přáteli  přeměnili v galerii a zpřístupnili výstavu Ščigolových obrazů, kterými vzpomíná na 
malíře Komárka. Podílel se i na ekumenickém festivalu o prázdninách. 
 
Kos Michal a přátelé 
uspořádali benefici na hradu Pecka. Výtěžek věnovali dětem ve stacionáři na Rváčově. Ve spolupráci s ostatními snaží se 
navázat na dlouhodobou kulturní tradici na Pecce. Hledají cesty k tomu, aby na programech, které připravili, si přišli na své 
všechny kategorie posluchačů. Tohle je jejich druhá benefice. Jen víc takových nadšenců, kteří dělají v dnešním světě i něco 
pro ostatní. 



Kracík Vladimír, Pa řízek Martin 
Oba pravidelně organizují literární večery v novopacké knihovně, kde zájemce seznamují s různými druhy literatur. Loni v 
říjnu například pořad věnovaný poezii beatniků ON THE ROAD. Na závěr roku připravili básnickou sbírku Co ani Ježíšek 
netuší. Spolupracují s dalšími tvůrci.  Tři své pořady předvedli i v jičínském K klubu. 
 
Lhoták M., Smolík R. 
V den, kdy stála na jedné čáře Venuše, Slunce a Země, přinesli své roury a stínítka do Lodžie a opravdu se jim podařilo onu 
tečku na slunečním kotouči zobrazit. Natočili o tom film a ten  se v mezinárodní soutěži umístil na druhém místě. Zúčastnili 
se vyhodnocení v Paříži. Největší odměnou je ale cesta do Jižní Ameriky, kde jim pořadatelé ukáží největší hvězdářský 
dalekohled na světě.  
 
LIS 
Literární spolek působí při knihovně v Jičíně již od roku 1990. V roce 2003 navázal partnerské vztahy s literárním spolkem 
Mädokýš ze slovenského Martina. Loni v květnu uspořádal  setkání autorů Jičínské poetické jaro. Básníci a básnířky nejen z 
Martina, ale i z Plzně, Prahy, Liberce, Frýdku-Místku, Chotěboře, Děčína, Domažlic a dalších míst recitovali na 
nejrůznějších místech Jičína svoje verše. Ze setkání vydal sborník a na podzim uspořádal v knihovně v Jičíně výstavu 
Ohlédnutí za Jičínským poetickým jarem. 
 
Lodžie OS 
Občanské sdružení se  snaží, aby se v lodžii, libosadu a čestném dvoře stále něco dělo. Jičíňáci si to místo oblíbili a naučili se 
sem chodit. Děti tu už řadu let vyrábějí a pálí čarodějnice , jakož i končí rok zpíváním koled. Mezi pozoruhodné akce patří 
dobrovolnický tábor na údržbu prostředí a otevření naučné stezky. 
 
Matějková Kristýna  
Zavzpomínala na svého dědečka, jičínského fotografa Podlipného, a připravila na Valdické bráně výstavu o práci jeho 
známého jičínského fotoateliéru. Návštěvníci s nostalgií vzpomínali na doby, kdy se u Podlipného nechali fotografovat, rádi 
si připomněli  i Podlipného někdejší Jičín. Až dojemné byly některé památky, jako třeba babiččina spodnička. 
 
Matějková Vlaďka, Wilda Jiří 
Uspořádali Vánoce na Valdické bráně. Za pomoci divadla, oživení starých zvyků i připomenutí chuti hubníku a domácího 
štrůdlu krásně zahájili jičínský Advent. Taky ukázali, že k Adventu patří zklidnění, popovídání, zavzpomínání. V blízkosti 
hodinového stroje byl jednoduchý Betlém, nahoře výstava žáků Kateřiny Krausové. 
 
Noviny Jičínska 
Okresní deník se významně podílel na uspořádání hudebních pořadů na téma Jičín v hudbě pro děti. Tahle muzikantská 
setkání byla ukázkovým produktem spolupráce novin s Městskou knihovnou. Důkazem, co všechno lze připravit, když se 
sejdou lidé, kteří fandí muzice. A dětem se pořady lí bily.   
 
Novotná Jarmila 
Paní auditorka z Holína je živým příkladem, že i při výkonu tak exaktního povolání neodumírají tvůrčí buňky. Píše, vydává a 
publikuje v novinách, a dokonce i objevuje. Vynalezla nový literární útvar: skorku. Právě proto její loňské samizdatové 
vydání útlé knížečky nese název Skorkoviny. Je příjemným počtením jak u lahodného moku, tak v čekárně u zubaře. 
 
Organum cantate - OS 
Milovníci varhan z Jičína a  okolí cítí, jak cenný je nástroj u Svatého Jakuba a na druhou stranu jak moc potřebuje opravu. 
Poznali už i základní pravdu naší doby – že nikdo nikomu nic nedá zadarmo. A tak založili občanské sdružení, pořádají 
benefiční představení – koncerty, kde umělci hrají a zpívají bez honoráře, a peníze jdou na opravu. 
 
Penc Stanislav a ostatní 
Na statku v Milkovicích konají se kozí mejdany. Kozí proto, že stádo koz je součástí statku. Mejdan proto, že lidé přijdou, 
povídají si, poslouchají muziku, pijou pivo, čaj ve stylové čajovně a je jim dobře. Protože na statku je i kozí muzeum, došlo 
letos k události – na protilehlém vrchu Cikán byla odhalena kozí socha. 
 
Richtermoc Roman 
Vzorně připravil a organizoval další ročník Hořického sochařského symposia. Každý z účastníků sympozia dostane kámen a 
jen na něm záleží, jakou plastiku v Hořicích zanechá. Díky němu byly sochy opět vystaveny na nábřeží v Hradci Králové. 
Pan akademický sochař příkladně udržuje zdejší sochařské a kamenické tradice. 
 
RMaG 
Ten, kdo viděl výstavu portrétů Josefa Jíry v galerii v zámku, pochopil, jak se pomocí portrétů dá zobrazit celý dlouhý život. 
Kromě podzimní Jírovy výstavy patří k pozoruhodným setkáním i oslavy Karla Krause, na kterých se muzeum podílelo: 
konference, beseda s K. Sidonem a K. Hvížďalou, program v rodném domě KK a další. 
 
 
 



Rváček - stacionář 
Lidičky ze stacionáře nefňukají nad tím, že jim stát dává na jejich činnost málo peněz, ale snaží se přičinit sami. A to skrze 
kulturu. Všechny své výrobky keramické i ostatních výtvarných žánrů nabízejí k prodeji. Tak to udělali i na své výstavě 
v Železnici. Jen pana AHCAMORKŠ nikdo nechtěl. Proč asi? 
 
Sdružení rodáků a přátel Řehče 
se stará o propagaci jedné malé osady na Jičínsku a nešetří při tom humorem. Nominace je za uspořádání literární soutěže 
Řehečská slepice a následný program při vyhlášení výsledků soutěže, kde protagonisté nešetří ani sebe. Soutěž se letos koná 
počtvrté a v předchozím ročníku jsme se díky ní podívali na mezinárodní filmový festival do Řehče. Letos v dubnu se může 
každý přijít podívat do jičínské knihovny na první meziplanetární setkání obyvatel Řehče s Marťany. 
 
Schöbel Michaela 
Zejména před Vánocemi pořádala po okolí pro děti a rodiče výtvarné dílny. Účastníci si vyberou jednoduchý polotovar 
(rámeček, krmítko, či jiný tvar) a ten pomocí ubrousků, laků, barev i jakéhosi sypání přemění v dárek. Každý si může uplatnit 
svůj vkus i odhadnout vkus obdarovaného. Paní Michaela poradí, pomůže, ale dílo zůstane originálem. 
 
Smetana - smíšený pěvecký sbor 
Missia jazz Jaroslava Hniličky, kterou připravil jičínský smíšený pěvecký sbor Smetana s orchestrem Gustava Broma a 
přednesl u Svatého Jakuba, byla bezesporu jedním z vrcholů festivalu Jičín město pohádky. Potěšitelné je i to, že Smetana  
dovede pro každý ročník JMP připravit nový pestrý program, který ladí s ústřední myšlenkou festivalu. 
 
Staré Hrady - lidé ze zámku 
Letošní letní zámecký festival ve Starých Hradech znamenal spoustu vystoupení denních i večerních, pět výtvarných výstav a 
také zámeckou raritu – noční prohlídky zámku, na které se chodila dívat i spousta historických osobností z toho druhého 
světa. Nejen dívat, dosti se do toho i pořadatelům míchaly. Obdivuhodné dílo místních i příchozích pomocníků.  
 
Starý Miloš 
Patří k těm přátelům kultury, kteří příliš netouží být spatřováni, ale tím víc pomáhá. Diskrétně, protože ta pravá pomoc je 
neokázalá, bez efektů, zato tím účinnější. Takže mnozí vlastně ani nevědí, v čem všem Miloš „jede“. Nejsem si jist, že on by 
to chtěl nějak rozhlašovat. Tak prozradím, že byl třeba u toho, že v kostele v Železnici visí Ščigolovy obrazy.   
 
Stříbrná Marie 
učitelka hudby z Jičína, celoročně vede sbor při večerech Taizé a ekumenickém festivalu. Tiše zasedne za klávesy a dělá 
právě tu muziku, které je třeba. Paní učitelka hraje i u Svatého Jakuba a je to právě ona, která byla u toho, když se ustavilo 
občanské sdružení na opravu varhan.  
 
Studenti hořického gymnázia a SOŠ 
Hořičtí studenti vytvářejí studentský časopis Tempus, který původně fungoval jako nástěnné noviny a loni začal vycházet v 
tištěné podobě. Nechybí jim smysl pro humor a nebojí se ani položit profesorům otázky na tělo. Jednou budou historici 
s potěšením bádat právě tady, jak se žilo na hořických školách. 
 
Susa Filip 
Evangelický farář z Libštátu si zaslouží poděkování za cyklus přednášek z Nového zákona na Biblických dílnách. Je 
zajímavé, jak se lidi obdobného dívání na svět dovedou najít a vzájemně podporovat. Je potřeba připomenout, že zmíněné 
přednášky zdaleka nejsou jen pro lidi věřící. 
 
Svoboda V. 
Když se chystal v Popovicích sjezd rodáků, našel jsem pana Svobodu, jak vysekává  křoví a připravuje terén pro podium. 
Nebyl mu lhostejný osud sochy svatého Josefa na návsi. I tam se stará, aby prostředí bylo důstojné. Na opravu sochy přispěl 
nemalou částkou. 
 
Šejn M. 
Pan profesor svým tichým a nenápadným způsobem ovlivňuje jičínské kulturní dění. Kupříkladu vyvinul iniciativu vedoucí 
ke znovuobnovení orloje na Valdické bráně. Šejn orloj sám vyrobil a s pomocí muzea nainstaloval a tím na chvíli svým 
způsobem vytvořil historickou demonstraci, o kterou se nikdo nikdy nepokusil. Těšíme se, že se orloj někdy na bránu 
doopravdy navrátí. 
 
Šmíd Ivan 
Sám sebe nazývá umělecký drvoštěp a stále nosí klobouk. Ve stodole má letní ateliér a tam jsem si povšimnul, že na každé 
dlátko má svůj kožený futrálek. I to mluví o člověku. Nominace je za předvánoční setkání u Betlému v Nepřívěci. Vyřezal, 
postavil, nasvítil, štědrovku a čaj přichystal. Pozval divadlo i žáky zpěváky. To vám bylo posluchačů! 
 
Terlecká Jana 
Přišla do Jičína a založila tu galerii. Jmenuje se JANDAN a sídlí na náměstí. Není to jen galerie obrazů, je to vícefunkční 
kulturní zařízení. Hrají tu flétny, jsou tady kurzy kreslení, večer přednášky a jam session – setkání hudebníků. Dokonce chce 
Jana založit i Klub dam… . Pěkné pokoukání je nejen na paní malířku, ale i na rozmanité její obrazy. 



Uličný P., Šejn M. 
se zasloužili o znovuobjevení, vyčištění a upravení okolí studánky na Trojici. Je skvělé, že studánka nemizí, že se zborcená 
klenba zvedla, studánka láká k zastavení. Součást Mariánské zahrady. Ale také příklad člověčí aktivity v dobré věci. Vždyť 
otvírání studánek je starý bohulibý obyčej. 
 
Valdštejnské dny - organizátoři 
Konají se každý druhý rok. Nejcennější na nich vidím to, jak se k pořádání spojují jičínské spolky  a instituce rozličného 
zaměření. Na gymnáziu byla zajímavá učená disputace, ZUŠ přispěla v mnoha oborech – hodně byla vidět muzika, tance, 
fanfáry, díla výtvarná. Návštěva vévody na Starých Hradech byla vrcholem  skvělé improvizace. 
 
Volné herecké sdružení Jičín - R. Smolík, M. Zajíček 
Volné herecké sdružení předvedlo obnovenou premiéru loutkového představení Jiljí a drak, které pobaví a zároveň přiměje k 
zamyšlení děti i dospělé. Hodnota tohohle divadla je nejen v mistrné práci s textem, ale i v nápadité scéně a vůbec výtvarné 
stránce představení. 
 
Zebín - ekumenické společenství 
Jedním z prvních konání byla péče skupiny o kapličku na Zebíně a přístup k ní. Pořádají společné modlitby – meditace. 
Měsíčně připravují přednášky s biblickými náměty. Vrcholem pak je prázdninový ekumenický festival , na kterém v roce 
2004 přednášel pan děkan Jan Sokol. Zdaleka nejde jen o věci náboženské. Také si vydávají své noviny JEEP. 
 
Zlatník Hynek 
uspořádal čtení Máchova Máje v lodžii. To ale zdaleka není jediná Hynkova  aktivita. Účastní se dalšího kulturního dění 
v Jičíně, vstupuje do diskusí, vidět je zejména na internetu. Vystupuje v péči o zeleň, či o mnohé kulturní památky. Je 
příkladem Občana, kterému dění v jeho městě není lhostejné. 
 
ZŠ Bodláka a Pampelišky 
Vesnická škola ve Veliši, která navazuje na nejlepší tradice českých kantorů. Jde o zpívání ve škole i v kostele ve Veliši a 
okolí, o galerii, kterou vytvořili na půdě, o předvánoční výtvarnou dílnu, soutěž Velišský slavíček a další a další. Škola 
spolupracuje s jičínskou knihovnou, své místo má i ve festivalu JMP. 
 
ZUŠ Hořice, především učitelky výtvarného oboru Blanka Bihelerová a Marie Nosková 
Hořická umělecká škola zorganizovala tvůrčí dílnu na téma Japonsko. Velmi kladně ohodnocena byla nejen veřejností, ale i 
japonským diplomatem. Každým rokem přichází hořická ZUŠka s novými a novými nápady, které přesahují rámec školy a 
přivádí žáky do zajímavých míst. Příkladem je třeba lom U Josefa. 
 
Zuzánková Adéla a další studenti Gymnázia a SOŠ Hořice 
Hořičtí studenti připravili již druhý benefiční večer Děti dětem 4. května 2004 v DK Koruna - výtěžek 17 tisíc korun byl 
předán v průběhu večera zástupcům Dětského domova v Nechanicích. 
 
Žantovský Martin  
Žantovský nemá chronicky na nic čas. Zapletl se do mnoha věcí, kterým se nemá nejmenší šanci věnovat, a podle toho to 
taky vypadá. Neustále se na něco vymlouvá, nejčastěji, že musí alespoň dvě hodiny týdně spát. Přes veškerou nespolehlivost, 
skrze kterou vám způsobí řadu zbytečných problémů, má vždy pro své okolí upřímný úsměv, kterým dokáže naštvat každého, 
kdo se nenaštval už před tím. Dříve budižkničemu, dnes navíc korektor a autor sbírky. 
 
 

Zásluhy dlouhodobé 
 
Benešová Stanislava 
je ředitelkou Městské knihovny v Nové Pace a mohlo by se zdát, že kulturní činnost má vlastně v popisu práce, ale... O paní 
Stáně se dá říct, že žije prací kolem knihovny dvacet čtyři hodin denně. Knihovnu poskytuje umělcům různých žánrů k 
výstavám, mnohdy objevuje i nové talenty z řad výtvarníků, vedle besed s významnými osobnostmi dává prostor i 
regionálním osobnostem a umělcům. Pod jejím vedením knihovna vydává publikace s regionální tematikou. 
 
Bílkovi Eva a Karol 
Za neúnavnou a obětavou kulturní činorodost všeho druhu. Oba archiváři jsou doslova kulturními osobnostmi regionu. Od 
Pekařovy společnosti, přes širokou publikační činnost až po účast v rozličných projektech, jako je Cestička do školy, 
Mariánská zahrada,  Valdštejnské dny  a další. nedá se na něco nezapomenout. 
 
Borovička - občanské sdružení 
Od r. 2001 pořádá pro děti z Libáně a okolí letní příměstské tábory, vlastivědné výlety, poznávací zájezdy, organizuje pro ně 
zájmové a vzdělávací kroužky (velké úspěchy slaví pěvecký sbor Jitřenky), vede je i k organizátorské činnosti (výstavy na 
půdě školy ve Veliši), dbá o to, aby děti nemyslely jen na sebe (výtěžek ze sběru starého papíru věnovaný na opravu varhan v 
kostele ve Veliši, sběr ošacení a hraček pro Diakonii Broumov). 
 



Bretová Milena, Vališková Iveta 
Paní učitelky, které si zaslouží pozornost za příkladnou práci s dětmi, nadšení pro ochotnické divadlo a přínos pro kulturní a 
společenský život v Dětenicích. Se svým souborem Korálka, či jinými dětmi bývají často v jičínském Káčku i v knihovně. Je 
jen málo akcí, kterých se jejich malá školička neúčastní. 
 
Bucek Josef 
Univerzální umělec mnoha žánrů. Od soch , přes obrazy až ke vzácným kamenům, které umí i vybrousit a zapasovat. 
Nenechá si ujít nic z toho, co se v širokém okolí ve výtvarnu děje. Pro jeho široké znalosti a dar slova zve ho mnoho 
kumštýřů na vernisáže jako toho, kdo o vystaveném díle promluví. Příkladná je jeho spolupráce s Městskou knihovnou 
v Jičíně. 
 
Čermák Karel 
Neobyčejný sběratel a ctitel rodného kraje. Další pozoruhodný kalendář a aktivity směřující k zachování paměti. Pan 
architekt je skromný, nemusí být viděn, ale tam, kam přijde, je přínosem. Ke všem svým pohlednicím má vždy připraven 
zasvěcený výklad. Pozoruhodná je i jeho sbírka vydání Erbenovy Kytice. 
 
Červenka Jaroslav 
Bývalý kastelán na hradu Pecka. Díky němu se na hradě po mnoho let uskutečnila řada akcí. Není rád středem pozornosti, a 
tak mnozí ani neznají jeho sbírky básní a překlady z polštiny.  I když jeho práci na hradě převzala dcera, zajisté nezůstane 
mimo kulturní dění na Pecce. 
 
DDM Stonožka Nová Paka 
si zaslouží uznání za obětavou a vytrvalou činnost nejen pro děti, ale i dospělé. Za kroužky, klub maminek a akce, které jsou 
s tím spojené, vedené s láskou a pečlivostí. Zájemců o kroužky rok co rok přibývá nejen ze strany dětí, ale i dospělých. Je to 
místo, kde si odpočinou a načerpají síly všichni. jak školáci, tak i ti starší. 
 
Formanová Eliška 
Starostka Bukvice, která se opravdu dovede postarat o obec a dokazuje, že nezáleží na počtu obyvatel a majetku a dá se 
zavést plyn, upravit náves, zrestaurovat kaple, probudit společenský život atd. Slavnost při otevření opravené kaple byla 
nejen velká paráda, ale i společenská událost, která přivedla do vsi mnoho zajímavých lidí. 
 
Franc Václav 
Pan doktor vám nejen spraví zuby, ale už léta vyvíjí mimořádnou aktivitu v literární oblasti. Nejenže sám píše, ale dělá 
mnoho i pro jiné. V rámci literárního spolku jičínského vede vydávání občasníků KOBRA a ČAJ, úspěšně reprezentuje na 
celostátních literárních soutěžích a sám založil humornou literární soutěž Řehečská slepice, které se letos uskuteční již čtvrtý 
ročník. 
 
Hörstová Věra 
V souvislosti s podkrkonošskou výtvarnicí připomenou se názvy obrazů, které zároveň mohou být charakteristikou a 
životním vyznáním paní Věry. Vnitřní nespokojenost. Růžová dáma. Ano, neustálé hledání, objevování. V technikách, 
motivech, v kompozici, ve zpracování. Dokázala to i svou výstavou na Valdické bráně.  
 
Hudec Štefan 
Vždy ochotný pomoci svým uměním muzikanta od Boha okrášlit jakoukoli akci pro radost všem. Sedne ke klavíru, opře se o 
dveře s harmonikou – a nálada je hned lepší. Své špatné vidění nahrazuje si Štefan hudebním cítěním. Nepamatuju si, že by 
Štefana musil někdy někdo do hraní přemlouvat. Pozor – dovede přičinit i muziku k divadlu.  
 
Kabelková Kamila, Králová Jitka  
Pracovité dámy jsou základem. Ale i v tom je jejich síla, že dovedou pro dobrou myšlenku mateřského centra  získat ostatní. 
Kromě shora uvedené oslavy Svatého Martina je to velké množství vzdělávacích akcí, divadel, dílen a dílniček. Snaží se, aby 
každé setkání bylo pro maminky i zdrojem poučení 
 
Kapička - mateřský klub 
viz výše 
 
Kordík Josef 
Katolický farář v Železnici a vězeňský kaplan ve Valdicích. Svým nenápadným způsobem stojí u zrodu mnoha dobrých 
nápadů. V poslední době je to například valdštejnská výstava M. Ščigola ve vězeňském kostele ve Valdicích a  Galerie 
Svatého Jiljí, kterou otevřel v železnickém kostele. Moderátor biblické dílny a ekumenického festivalu Domov na Zemi  
 
Kynčl František 
Učitel na 4. ZŠ. Vštěpuje neustále dětem pravidla ekologické výchovy, což činí v praxi v učebně přírody, zahradě a v rámci 
9letého meteorologického měření zařazeného do mezinárodního projektu. S dětmi se účastní mnoha projektů. Příkladem je 
sledování dopravní zátěže v Jičíně a dalších. Dokazuje, že i škola se dá dělat zajímavě. 
 



Procházka Bohumír 
Za organizaci a realizaci Jivínského Štefana, která obnáší od svolávání lidí přes medailonky, novinové články také mnoho 
jednání a obstarávání. Nekomunikativní člověk. 
 
Redakce časopisu Pod Zvičinou na Gymnáziu a SOŠ Hořice 
Gymnazisté a středoškoláci v Hořicích vydávávají oblíbený časopis, což vyžaduje nejen skvělé nápady, ale také pracovitost, s 
níž členové redakce často do noci provádějí předtiskovou přípravu. Desátým rokem se jim tak daří přinášet čtenářům radost i 
poučení. 
 
Rosenberk Ladislav 
Jeho krámek voní nejen tiskařskou barvou, ale také čajem. Zajímá se nejen o knížky, ale i o lidské  zdraví, hlavně to duševní. 
Dovede o tom všem pěkně mluvit, a proto jeho přednášky jsou vždycky velmi zajímavé a poučné. Je příkladem člověka, 
který dovede spojit hned několik ušlechtilých zájmů. 
 
Rychterová Věra 
Již patnáct let s osobitou urputností žene kupředu ostatní vejbory festivalu Jičín - město pohádky. Nejenom žene. je jim 
příkladem úžasnou pracovitostí, rozhledem i diplomacií. Ač ze Sobotky, nechybí u žádného  z kulturních konání v Jičíně a 
okolí. Od Valdštejnských dnů po Jivínského Štefana. Slovem nechybí je míněno, že se na přípravě aktivně podílí. 
 
Sezima Jan 
Ředitel DK Koruna v Hořicích dělá mnoho pro hořickou kulturu, a to nejen  dovozem kultury profesionální, ale především 
podporuje místní hudební, pěvecká a divadelní sdružení. Tradiční festivaly Hořické hudební znalosti a Jazz Nights překročily 
již dávno významem hranice regionu. Především zásluhou pana ředitele se podařilo provést nákladnou rekonstrukci vzácných 
varhan v děkanském kostele. 
 
Stránský Josef 
Jeden z organizátorů kulturního a společenského života v Libáni, pro který mnoho aktivně vykonal. Divadlo, hudba, slovo 
mluvené i psané. Mnozí mají v živé  paměti jak s přáteli připravili před dvěma lety Štefana v Libáni. V poslední době byl u 
toho, že se loutkové divadlo Martínek přestěhovalo do nových prostor, na jejichž úpravě se podílel. 
 
Ščigol Michail 
Nominace je nejen za poslední cyklus Valdštejnský a Komárkovský. V Železnici vybudoval ateliér, který je i výstavní síní i 
místem společenského setkání i diskusí. Pochvalu zaslouží i za neformální spolupráci s Městskou knihovnou v Jičíně a 
dalšími institucemi. Neboť Michail vládne nejen štětcem, ale i slovem. Dobrým slovem. 
 
Valter Ji ří 
Malíř a kreslíř, který po léta zachycuje jičínskou krajinu, vesnice a různé jednotlivé stavby či zákoutí. V roce 2004 otevřel na 
své chalupě v Bukvici výstavní síň. Patří mezi nejaktivnější pomocníky bukvické paní starostky a velký kus práce vykonal 
při formování sdružení obcí Mariánská zahrada. 
 
Vaškovová Zdena 
Ředitelka ZUŠ v Hořicích a hořická radní za více než deset let hodně vykonala pro zdejší kulturu. Významným způsobem 
pozvedla úroveň ZUŠ, režíruje ochotnické divadlo, organizuje koncerty, pracuje v Kiwanis klubu a mnohé další si připsala do 
knihy záslužných skutků. 
 
Vitík Jaroslav 
Pana Vitíka z jičínských Technických služeb chválíme za zajišťování vzorného úklidu města. Pomáhá tak kulturnosti a 
reprezentativnosti Jičína. Ano, i mít pěkné město patří ke kulturnosti. A Jaroslav Vitík dělá svou práci zodpovědně. Je až 
obdivuhodné, jak svou často hrabalovsky nabitou káru odpadků, které nejsou jen odpadky,  zvládá. 
 
Zákoutská Zlata 
je dlouholetou členkou literárního spolku LIS v Jičíně, a především aktivní autorkou a dopisovatelkou regionálních novin 
(např. novopackého Achátu). Napsala řadu článků a vydala brožurku Molly aneb Pán a pes - přátelé na úrovni. Její tvorba 
byla uveřejněna v řadě sborníků a almanachů. Mezi čtenáři je dobře známo její „kerkonošské“ nářečí a za svoji tvorbu získala 
i řadu ocenění na literárních soutěžích 
 
Zatloukalová Blažena 
vedla 35 let hořický ženský spolek Vesna, zasloužila se o navrácení právní subjektivity i majetku spolku a po celou dobu byla 
i neúnavnou organizátorkou kulturních a společenských akcí pěveckých sborů Ratibor a Vesna. Díky její milé povaze, 
úsměvu a občas i značné dávce diplomacie se podařilo překonat mnohé těžkosti. 
 
ZUŠ Jičín 
Není jen školou, ale i součástí kulturního dění v Jičíně. Nemluvím o řadě koncertů žáků a učitelů. Chci připomenout 
spolupráci s Městskou knihovnou,  s muzeem a galerií, vzpomenout účast na Valdštejnských dnech, ale i třeba na vernisáži 
na Valdické bráně. Hudba, tanec, mluvené slovo, plastiky i obrazy … .  



 
 

BYVŠÍ  LAUREÁTI  
 

1996 – K klub – 41 nominací  
KLAN – Kacákova Lhota 
Z. Vaškovová – Hořice 

M. Zajíček a K klub – Jičín 
 

1997 – K klub Ji čín – 37 
I.Chocholáč a spol - N. Paka 

J. Macák a Větráci – Kopidlno 
E. Bílková, L. Šoltysová 

 
1998 – pivovar N. Paka – 90  

P. Charousek – Turnov 
J. K. Tyl – Hořice 
V. Úlehla  - Jičín 

 
 

1999 – zámek Ji čín – 120 
Hořeňák – Lázně Bělohrad 

E. Bílková – St. Hrady 
J. Gottlieb – Jičín (předal A. Hlavatému) 

prochor – mimo hlasování poroty 
 

2000-hospoda Robousy – 118  
M. Roček – Jičín 

K. Macounová a J. Pospíšilová – Libošovice  (losováním)  
 

2001 -  Libáň  - 116 
J. Řezníček a divadlo Martínek Libáň 

Z. Chalupa  - K klub Jičín (los) 
 

2002 – Hořice – 155 
Oskar Teimer – Černín 

Veronika Kuříková – Nová Paka 
 

2003 – Železnice – 137 
K – klub Jičín 

Irena Škodová – Libáň 
 

2004 – Nová Paka – 107 
 
 

 
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína  rozhodli 

jsme se již  devátým  rokem udělit 
 

    Jivínského Štefana  

za pozoruhodný kulturní po čin roku 2004 a za    dlouholetou kulturní činnost 
 

 
Slavnostní předání bude se konat   v historický den v pátek 25. února 2005 v 17 hodin 
v Mětském kulturním středisku v Nové Pace. Vítáme tuto příležitost pro setkání lidí, kteří 
si mají co říci. Přijít může kdokoli. Potěší, když přinesete a vystavíte tu jakýkoli materiál o 
své bohulibé činnosti (fotografie, plakáty, noviny, publikace…). Linkový autobus odjíždí 
z Jičína v 16:20 
 



Štefanská komise & Nadační fond Jičín město pohádky & OS Ráj srdce 
Městská knihovna Jičín 

 
 

Toto zvláštní číslo Prochorovin bylo vydáno k vyhodnocení Jivínského Štefana. Přináší medailonky 
lidí, jednotlivců i skupin, kteří si zaslouží ocenění za pozoruhodné kulturní činění. 

Prochoroviny kulturní (skoro) měsíčník. Vydává B. Procházka, Sokolovská 367, Jičín tel. 493 523 492. 
Evidenční číslo MK ČR E 13158 
email: prochor.jc@tiscali.cz 

Noviny  vznikly  s  laskavou  pomocí   APEL s. r. o. Jičín, 
GENERALI POJIŠŤOVNA  a. s. Denisova č. 504 Jičín tel, fax 493 523 024 

Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína  rozhodli 
jsme se již  devátým  rokem udělit 

 
 


