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Jivínský Štefan 2010, ročník 15 
 
Únorové číslo Prochorovin předkládá soupis těch, kteří byli 
nominováni na Jivínského Štefana v roce 2010. Nominacemi 
vznikl tak přehled kulturních počinů za rok 2010 i zásluh 
dlouhodobých. Na vytvoření tohoto přehledu se podíleli hlavně 
ti, kteří kandidáty nominovali. Do uvedené podoby dovedli texty 
zejména E. Bílková, D. Faměrová, E. Neckařová, proChor, O. 
Suchoradský, D. Zlatníková a další. Za všechny chyby může 
proChor. 
 
Počin roku 2010 
 
Balský Jiří 
Nominace je za přednášku o Koštofranku z pohledu památkáře.  
Inženýr Jiří Balský, který byl šéfem památkářů na Městském 
úřadu v Jičíně, konal i nad rámec povinností služebních. Staral se 
o opravu kostela pod Zebínem a často vstřícně spolupracoval 
s Jičínskou besedou při organizaci přednášek. 
 

Běcharští 
V roce 2010 opět vydali sborník, ve kterém popisují, co všechno 
se ve vsi koná. Aktivní je škola s veřejnými vystoupeními, Klub 
důchodců a ostatní spolky. Na sborníku se podílí také malíř, 
řezbář a básník Karel Šoltys. Obdivuhodný je fakt, že na dění 
v Běcharech se účastní i chalupáři. 
 

Bittnerová Zdeňka 
Paní Bittnerová je knihovnice Místní  knihovny  Ostružno, kde 
pořádá spolu s příznivci různé kulturní akce pro celou obec, např. 
drakiádu, celerománii a cuketománii (osobně vše napekla), 
velikonoční výstavu, oslavu 90. narozenin nejstarší občanky 
Ostružna,  přednášku o kriminalitě. 
  

 
 
Bosáková Jana 
Patří k organizátorům jičínského Literátského bratrstva, skupiny 
zpěváků, kteří se věnují barokní muzice. Podílela se na organizaci poutě 
k Panně Marii Rušánské, na přípravě ostruženského masopustu, 
vánočního koncertování dětí, na koncertě v kapli Anděla Strážce. 
Usiluje o opravu varhan v Ostružně. 
 
Brada - Rybníček, obec 
Zastupitelé pečují o svůj kostelík sv. Bartoloměje, pokračují v jeho 
opravě. Organizují tu benefiční koncerty. Skvělý byl ten,  
při kterém byla otevřena křížová cesta, namalovaná Michailem  
Ščigolem. Samo otevření byla událost. Malíř Michail Ščigol a  páter 
Kordík malbu vysvětlili. Zpívali  Literácy Jitčín, na varhany hrál R. 
Rejšek. 
 

Břízová-Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej 
S dalšími muzikanty připravili pro rok 2010 cyklus koncertů. Hrají 
dobrou muziku a nebrání se ani vtipu a poučení. Spojují hudbu 
s mluveným slovem, hrají na rozličné i historické nástroje. 
 
Buchalová Anna 
Anička Buchalová dělala po celou letošní Šrámkovu Sobotku 
šéfredaktorku festivalového časopisu Splav! a dělala to dobře, byla 
chválena. Je dobrá recitátorka a zpěvačka. Tak napsal nominátor. 
Dodáváme, že Splav! je časopis, který se nebojí přistupovat k festivalu 
kriticky. 
 
Burkert Z., Hlubuček J. Vagenknecht J. 
Tito pánové vydali publikaci 100 let městské elektrárny v Nové Pace. 
Útlá, ale zajímavá brožura, kde najdete historické dokumenty a spoustu 
fotografií z výstavby elektrárny. Čtenáři rádi zalistují a zavzpomínají.  I 
tohle patří do místní kultury. 
 

Církev československá husitská a Městské muzeum 
Hořice 
S velkou pečlivostí připravili Evropský den židovské kultury 
(ekumenická  bohoslužba, koncert skupiny Simcha) a vytrvale  
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vzpomínají na odchod Židů (přednáška o udržování židovských a 
křesťanských tradic v terezínském ghetu). 
 
Církev československá husitská Hořice 
Hořičtí jsou příkladem toho, jak může církev přispět k oživení 
kulturního života. Podstatné je, že konají ekumenicky a 
neuzavírají se do své církve. Uspořádali mnoho akcí, aby 
připomněli křesťanské i židovské tradice. (pořad Alfreda Strejčka 
a Štěpána Raka Koncert pro Mistra Jana, přednáška o židovských 
tradicích v ghetu a další). 
 

Církev československá husitská Jičín 
Konají nejen pro svou církev. Objevným počinem bylo pozvání 
faráře a pedagoga Martina Chadimy a jeho přednáška Skutečné 
důvody odsouzení Jana Husa. Trochu jiný pohled než jaký známe 
ze školy. Zajímavá přednáška o složitějších souvislostech 
kostnického koncilu a důvodech odsouzení Mistra Jana. 
 
Čermák Karel 
Pan architekt sbírá pohlednice, ale také knížky, historické edice.  
Nespokojuje se pouze s jejich  tříděním. Hledá souvislosti. Ke 
každé pohlednici dokáže v archivech najít vhodný příběh. Spojil 
se s nakladatelstvím Gentiana v Jilemnici a vydali krásnou 
knížku s pohlednicemi Stoleté příběhy – Český ráj na sklonku 
Rakousko-Uherska. 
 

Čermák Vratislav 
Pan doktor přispěl ke kulturnímu životu tím, že založil v Nové 
Pace výstavní galerii Aurum, která je svým pojetím elegantním a 
noblesním představitelem kultury. V galerii proběhla již řada 
zajímavých výstav, koncertů a tanečních večerů.  Například 
výstava fotografií Z. Čejky a L. Noskové.  
 
 

Český svaz žen Hořice 
Ve spolupráci s muzeem připravují každoročně oblíbené vánoční 
a velikonoční výstavy, při nichž návštěvníkům předvádějí plody 
své trpělivé práce a fantazie a připomínají i staré zvyky a 
obyčeje. O Velikonocích předvedly unikátní sbírku ptačích 
vajíček a o Vánocích připomněly zvyky jiných národů. Pořádají 
zájezdy nejen za nákupy, ale i za poznáním.  
 
Čtvrtečková Jana 
Paní kronikářka je původním povoláním zdravotnice a v poslední 
době badatelka historická. K hlubšímu zájmu o historii ji přivedla 
péče o kroniku obce Pševes. Stanovila si větší záběr, tedy retro. 
Skládá dohromady střípky historie obce od roku 1950. Jezdí po 
archivech, konzultuje s kolegy kronikáři. Záslužná a nedoceněná 
práce.  
 
DivOch – divadelní soubor ZŠ Bodláka a 
Pampelišky ve Veliši 
I když si M myslí, že to není po stránce divadelnické úplně ono, 
je představení O Honzovi a víle Verunce, které nastudovalo 
Divadlo ochotníků (kantoři z Veliše), skvělé. Tím, že se lidi ze 
ZŠ Bodláka a Pampelišky dali dohromady, jezdí po okolí a hrají 
divadlo jako za starých časů, navazují na nejlepší divadelní 
tradice českých kantorů. 
 
Dobročinná obec baráčníků v Sobotce 
Vykazují dlouholetou, vytrvalou a láskyplnou péči o tradice 
města Sobotky, oživují spolkový a  společenský život města a 
okolí. Pořádají přednášky a výlety, pečují o kroje. Pozornost si 
zasloužil jejich živý betlém nebo předvedení krojů na zámku 
Humprecht.  
 
Domov důchodců Mlázovice 
Nominace je za to, jak kulturně klienti domova žijí, a to nejen pro 
sebe, ale že se zapojují i do kulturního života v obci. Příkladem 

budiž nejen čarodějnice, které vyrobili a upálili, ale i divadla, která 
hrají, pro sebe, ale i pro děti a dospělé v okolí. Scénu a loutky vyrobili 
sami.  
 

Dostálová Iva 
Je knihovnicí Místní knihovny Chomutice, vzorně pracuje s dětmi (jako 
první vesnická knihovna uspořádala pasování prvňáčků na čtenáře), 
organizovala besedy pro školní děti, zapojila knihovnu do 
automatizovaného regionálního knihovního systému, zpracovává fond a 
vytváří on-line katalog. 
 
Dračice z Bukvice 
Tento soubor, v němž jsou ženy z Bukvice a Křeliny, vznikl na jaře  
roku 2009 z důvodu oživení oslav 120. výročí hasičského sboru.  
Humorné prvky a taneční kreace se brzy rozšířily po širokém okolí a 
Dračice byly a jsou zvány do mnoha vesnic na svá představení.  
 
Dubinová Tereza 
Je hebraistka, výborně se orientuje v židovské problematice. Jezdí po 
kraji a přednáší. O Izraeli, o židovských tradicích a dějinách. Svým 
vystoupením oživila například Den židovské kultury v Hořicích. Je také 
občanskou aktivistkou – ku příkladu bojuje o záchranu stromů.  
 

Erben Antonín 
Společenská aktivita pana Erbena je velmi široká. Je včelař, dopisovatel 
místního tisku a stará se také o obnovu soch. Letošní nominace je za 
uspořádání cyklu Léčení hudbou v židovické sokolovně, kde mnohokrát 
hrál vždy jiný sbor dechové hudby.  
 
Fajn farnost – redakce časopisu 
Takhle se jmenuje časopis, který si vydává jičínská farnost, a to nejen 
pro sebe. Je pestrý, jsou tu fotky, obrázky, poutavé čtení. Samozřejmě 
články o výročích, o hudbě, či všelijakých vystoupeních. Zdaleka nejde 
jen o časopis pro věřící. Patří mezi kulturní časopisy v Jičíně. 
 

Faměrová Dagmar 
Je po svém otci dědičnou kastelánkou na Humprechtu. Její nominace je 
za konání, které přesahuje její „služební povinnosti“. Na příklad za 
iniciování opravy sochy sv. Jana Nepomuckého. Za pořádání akcí na 
Humprechtu – Opera Adorata, Cestovní deník H. J. Černína, dále 
výstavy, akce pro děti  aj. 
 

Foersterovy dny, o. p. s., a cukrárna Karolínka Libáň 
V příjemném prostředí cukrárny uspořádaly obě instituce tři poetické 
večery. O svém dědovi vyprávěl vnuk A. Dvořáka, dcera Eduarda 
Hakena zavzpomínala na svého otce. Třetí program připravil Z. 
Vokurka a ten byl věnován J. J. Rybovi. Zajímavá a užitečná 
kombinace pořadatelů.  
 
Franc Václav 
Všestranná kulturní osobnost. Byl nominován za vydání knih 
Hospodská byla jako ideální manžel, Jak na nový rok, CD pohádek, za 
uspořádání besedy pro knihovnu v Jičíně, 3. ročníku Jičínského 
poetického jara, za úspěšnou účast na literárních soutěžích, za pořádání 
literární soutěže Řehečská slepice. 
 
Francek Jindřich, Peroutková Kristýna 
Jejich 600-stránkové Dějiny Jičína představují první ucelené 
monografické zpracování dějin města Jičína od jeho historických 
počátků až do doby nedávno minulé.  Paní Peroutková napsala kapitoly 
z dávné doby, J. Francek zachytil dějiny až do roku 1990.  
 
Francek Jindřich 
Emeritní ředitel jičínského okresního archivu byl nominován nejen za 
Dějiny Jičína, ale také za rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost, 
např. za spolupráci s Jičínskou besedou. 
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Gabriel Tomáš 
Ostroměřský starosta, díky němuž zdárně probíhaly II. Letní 
ostroměřské slavnosti i zájezdy na divadelní představení do  
Prahy. V roce 2010 se také konala oslava ke 100. výročí narození 
režiséra Karla Zemana, ostroměřského rodáka, spojená se  křtem 
k tomuto výročí  vydané poštovní známky, a výstava plakátů a 
dokumentů z jeho práce.  
 

Galerie „Na Špejchaře“ 
Pan J. Q. Valter otevřel nejprve ve své galerii v Bukvici 
trojvýstavu L. Jelínková (perník), J. Velartová (ilustrace), J. 
Hladíková (krajky). Pak byla vernisáž J. Kubely (grafiky, 
akvarely), následovaly malby J. Vildta.  Na závěr „pověsil“ Qido 
své milé krajinné akvarely.   
 
Gymnázium Hořice – studenti 
Už po mnoho let vydávají školní časopis Tempus, který je svěžím 
studentským čtením, jímž nastavují zrcadlo nejen svým 
kantorům, ale i sami sobě. Redaktoři přicházejí, stárnou a 
odcházejí a jejich místa zaujímají mladší spolužáci. Zůstává jen 
prof. Marie Nosková, která je garantem časopisu i jejich 
studentskou mámou. 
 
Gymnázium Hořice – studenti 
Rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje (způsobem o nás 
bez nás) byl zrušen čtyřletý obor hořického gymnázia. Studenti 
se s tím však nechtějí smířit, a tak sami zorganizovali řadu 
protestních akcí za záchranu školy nejen v Hořicích, ale dokonce 
i v Hradci Králové. 

 
Gymnázium v Hořicích – studenti  
Během pětašedesátileté historie své školy vytvořili bohatou řadu 
tradic, které rok co rok pravidelně dodržují. Je to např. 
každoroční pořádání zobáckého bálu se slavnostním přijímáním 
nových spolužáků a učitelů nebo tradiční Pestrý zábavný večer 
před Vánoci. 
 

Hák Ondřej 
Je studentem hořického gymnázia. Už od dětství se pravidelně 
účastní chemických olympiád a pravidelně je vyhrává. 
V posledních letech reprezentuje naši republiku na 
mezinárodních soutěžích, na nichž si vede víc než úspěšně. 
Poslední velký úspěch sklidil o loňských prázdninách 
v japonském Tokiu, kde se umístil mezi nejlepšími mladými 
chemiky světa ve zlatém pásmu jako nejlepší z ČR.  
 
Horáček David 
Novopacké sklepy, to není jen jméno, které znamená dobré jídlo 
či příjemné ubytování. Mají tam prostor, kterému říkají Půda, 
prostor zvuků, a tam zvou zajímavé osobnosti či skupiny 
muzikantské  nebo i přes slovo (např. autorské čtení 
J. Topola). David je ten, kdo se o to stará. 
 

Hospicové občanské sdružení Duha Hořice 
Už druhým rokem pomáhají Jana Sieberová a další dobrovolníci 
trpícím a jejich rodinám, pořádají osvětové přednášky a 
organizují benefiční akce, přinášející nejen potřebné finance, ale 
také obohacující kulturní život ve městě (Den s Pepinou, 
Galakoncert hvězd, výstava fotografií Jaroslava Kučery 
v hořickém muzeu apod.).  
 
Chodějovská Eva, Kudyn Milan 
Byli nominováni za edici Regulačního plánu města Jičína od 
Čeňka Musila. Knihu, která obsahuje též medailon tohoto 
významného jičínského architekta, vydal Historický ústav 
Akademie věd ČR a v květnu 2010 byla nejprodávanější on-line 
knihou této instituce.  
 

J. K. Tyl Hořice, divadelní spolek 
Nastudoval a provedl v režii Zdenky Vaškovové oblíbenou komedii 
Dáma od Maxima, při níž ze sebe zdejší ochotníci opět vydali vše a 
snad ještě víc. Připomeňme alespoň jedinečné výkony Milady Kadové, 
Markéty Soukupové, Petra Jedličky, Jana Noska, Mirka Černého a 
dalších. Kromě premiéry byly v Hořicích vyprodány i tři reprízy. 
 
Jandejsek Pavel 
Jičínský pan vikář a skvělý houslista je organizátorem benefičních 
koncertů na záchranu varhan u sv. Jakuba.  S triem 
Ad libitum připravil řadu koncertů (k poctě P. Marie Rušánské, Rybova 
mše v Ostružně, koncert pro Haiti a další).  
 
Jičín v Praze, spolek 
Jednou z aktivit pražských Jičíňáků, zastupovaných Ing. Václavem 
Rybaříkem, byla úspěšná snaha o obnovení pamětní desky K. H. Máchy 
v  Lodžii. Ve spolupráci s městem Jičín a sochařem Vladimírem 
Peškem se podařilo desku vyrobit, umístit a důstojně a slavnostně ji 
v listopadu odhalit.  
 
Jičínská beseda 
I v roce 2010 připravilo sdružení každý měsíc s výjimkou prázdnin 
zajímavou přednášku, někdy s účastí téměř stovky posluchačů. 
K pozoruhodným  setkáním  patřilo kolokvium o A. V. Malochovi, na 
programu byl Koštofránek, Kumburk, z jičínských osobností Jakub 
Všetečka. Přednášelo se o obrazu Panny Marie Rušánské, o sv. 
Sekundině a dalších  zajímavostech..  
 
Jičínská beseda a Lepařovo gymnázium v Jičíně  
Jičínská beseda spojila se s Lepařovým gymnáziem a dalšími a svolala 
v červnu kolokvium o pozoruhodném Jičíňákovi. 
A. V. Malochovi. Jindřich Francek hovořil o jeho ztracených iluzích, 
tedy o životě. Karel Chutný o jeho hudebních zájmech. Pan ředitel 
Miloš Chlumský o gymnáziu v jeho letech. Kristýna Peroutková o 
Malochově bádání archeologickém a Pavel Kracík o turistice 
v Prachovských skalách.  
 

Jičínská beseda a ostatní 
Ti ostatní, to jsou památkáři, církev a další, kteří spolu s Jičínskou 
besedou usilují o opravu kostela Všech svatých pod Zebínem. Nejen 
tím, že jednají s úřady a institucemi, ale snaží se kostel oživit. Mezi 
pozoruhodná konání patří recitace Erbenova Záhořova lože. Přednesla 
Dana Rejmanová a Ad Libitum. 
 
Jindra Josef 
Sobotecký pan spisovatel vydal v roce 2010 sbírku Střípky v zemi a 
Bělení prádla. Kromě toho spolupracuje s knihovnou a pořadateli 
jičínského pohádkového festivalu a přednáší své pohádky. Je jedním z 
 redaktorů vlastivědného časopisu Od Ještěda  k  Troskám a aktivním 
členem Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.  
 
 

Jičín – město pohádky 2010 – všichni pořadatelé 
Navzdory všem trablům festival Jičín – město pohádky proběhl a 
rozhodně převažovalo mnoho pozitivního. Tvůrčí dílny jsou převážně 
hodnotné, řada divadel skvělých. Mnoho jičínských spolků a sborů 
předvedlo se v dobrém světle. Cenné jsou zejména všechny nekomerční 
tvůrčí aktivity.  
 
Karmelitánské knihkupectví 
Zní to až trochu buditelsky, když vyjmenováváme aktivity 
knihkupectví, které není jen obchodem, ale i součástí kulturního dění. 
Bohunka Korbelářová s karmelitány pozvala do Jičína mnoho 
zajímavých osobností (J. Křivohlavý, E. Petiška, F. Lízna a další). 
Každé setkání zodpovědně připraví, včetně propagace v médiích. 
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Katalpa Hořice, OS 
Činnost tohoto sdružení skrývá obrovské nadšení jeho členů, 
kteří ve svém volném čase organizují dílny pro veřejnost, při 
nichž si zájemci mohou vyzkoušet různé domácí i exotické 
textilní techniky, výrobu keramiky, práci s pedigem nebo třeba 
výrobu vánočních dekorací. Za všechny jmenujme Jarmilu 
Gregorovou, v jejíž keramické dílně se pod vedením lektorů vše 
odehrává. 
 
Kindermann Jan 
Je jedním ze zakladatelů a tvůrčích duší občanského sdružení 
Baševi. Díky jeho aktivní účasti byla opravena synagoga a  
jeho zásluhou žije bohatým kulturním životem, probíhají zde 
přednášky, výstavy a vzpomínka na odchod jičínských Židů do 
transportu. 
 
K-klub – Studentské divadlo  
Aktivita divadel v Káčku je všestranná a rozsáhlá. Tahle 
nominace se týká Drdových Dalskabátů, které si s potěšením 
zahrálo Studentské divadlo. Dramaturgie se drží představení, kde 
je humor, muzika, písničky. Mladí herci nic neodbývají, vědí, že 
pan režisér Zajíček nepustí nekvalitní představení. 
 
K-klub 
Každoročně se v Káčku pořádá přehlídka dětských dramatických 
souborů. V roce 2010 tu byly Korálka z Dětenic, 1. ZŠ v Jičíně, 
Operetka ze Železnice a Studio Šrámkova domu ze Sobotky, ZŠ 
Libáň. Malá přehlídka toho, co se na školách a v obcích děje. Jak 
to dělá každý jinak a všichni užitečně.  
 
K-klub 
Stále obohacují své konání o nové podněty. Ve spolupráci 
s festivalem Jeden svět uspořádali cyklus. Každý měsíc promítají 
zajímavé filmy o dění ve světě, na příklad v květnu o Kongu. Byl 
tu film o Anně  Politkovské a další. Jen účast mohla by být větší. 
Své promítání ještě spojují se zajímavou vernisáží.  
 
Klipcová Bára 
Dříve pracovala v jičínském muzeu a i po odstěhování zůstala 
Jičínu a jeho tématům věrná. Její práce je „na klíč“, koná 
komplexně. Podílela se na výstavě Jičínsko na plánech 
z trauttmansdorfských archivů, vydala o tom knihu a pak ji 
přijela do Jičína představit a o věci zajímavě povědět.  
 

Klub českých turistů v Hořicích 
Oslavil v loňském roce 90 let svého trvání. Kromě tradičních akcí 
jako zimní přejezd Zvičiny, zimní táboření, pochod O Žižkův štít, 
výlet za Milanem Polákem či pouť na Zvičinu zorganizovali také 
důstojné oslavení svého výročí včetně vzpomínkové výstavy 
v hořickém muzeu, na níž bylo dokonce jedno z kontrolních míst 
dálkového pochodu. 
 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
Také v roce 2010 byla tu řada aktivit, které přerostly povinnosti 
pracovní. Například knihovnická dílna, 3. Jičínské poetické jaro, 
2. literární cyklovýlet nejen po knihovnách okresu. Akce 
knihovny jsou nedílnou součástí festivalu Jičín – město pohádky, 
pomáhá při organizaci Jivínského Štefana. Na podzim se podílela 
na otevření Zahrady poznání. 
 
Kociánová Věra 
Kromě své profese kastelánky, kdy na hradě v průběhu sezóny 
zajišťuje různé kulturní akce, se podílela na publikaci Novopacko 
– Hrad a městys Pecka.  Přeložila, převyprávěla a vydala 
Litevské pohádky. Píše články a graficky upravuje Listy 
Peckovska. 
 

Kocourková Alena 
Její zásluhou byl obnoven dětský folklorní soubor Jičíňáček a jejím 
velkým přičiněním si vede dobře. I v roce 2010 měl řadu vystoupení – 
od Městského plesu přes tancování pro klienty Apropa až po festival 
Jičín – město pohádky. V souboru jsou děti od 7 do 9 let. Jen kluků je 
stále málo.  
 
Koláčný Ondřej a kolegové 
Jeho zásluhou proběhla v Porotním sále jičínského zámku série 
koncertů, které uspořádal s kolegy. Jde nejen o hudbu, ale i mluvené 
slovo a hlavně vtip. 
 
Kolář Petr, Sklenář Ondřej 
Architekt a sochař. Tvůrci Zahrady poznání, která byla otevřena v říjnu 
u Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Venkovní posezení, prostor pro 
besedy, strom s hnízdem pro děti. A sochy. Nebylo jednoduché vybrat 
zasloužilé Jičíňáky. Pěti jakoby přímo z terénu vykukují jejich hlavy. 
Hádejte, kdo to je. 
 

Komárková Romana 
Knihovnice Městské knihovny v Kopidlně, hlavní organizátorka 
Kopidlenských slavností 2010, které se staly největší kulturní akcí v 
tomto roce v městě Kopidlno. Pořádá besedy pro mladé čtenáře v 
Knihovně, zřídila elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih.  

Kopidlenští 
Kopidlenské slavnosti, které si uspořádali, se staly největší 
společenskou a kulturní akcí v  Kopidlně. Předcházela jim výstava z 
historie města. V den konání se uskutečnila řada akcí (výstava obecních 
a sportovních kronik, prezentace místních spolků a organizací, výstava 
keramického kroužku při ZŠ).  
 

Kordík Josef 
Každoročně se železnický pan farář podílí na několika kulturních 
aktivitách. V roce 2010 šlo o Ščigolovu Křížovou cestu, kterou při 
instalaci na Bradech náležitě vysvětlil – další krásné zastavení po 
výstavě v kostele v Železnici. Biblickou dílnou přispěl do programu 
Ekumenického festivalu. 

Kracík Pavel 
Dal podnět k založení Jičínské besedy, která pořádá vlastivědné 
přednášky. Koná obrovskou organizační a odbornou práci v jejím čele. 
V roce 2010 sám přispěl přednáškou o obraze Panny Marie Rušánské. 
Dále se jako odborník podílel na archeologickém výzkumu na Čeřovce. 

Kracíková Jindřiška 
Je jednou z  vůdčích osobností jičínského občanského sdružení Baševi, 
které pořádá v synagoze výstavy, koncerty, minifestivaly a další akce. 
Jako hebraistka přispívá i odbornými přednáškami, zasvěceně provádí 
zájemce židovským hřbitovem.  

Krčmárikovi Ludmila a Pavel 
Houslistka a klavírista. Rozsáhlá je jejich jičínská koncertní činnost 
sólová i vystupování s jinými umělci (doprovod varhanního koncertu v 
kostele sv. Ignáce, doprovod recitace Máje, adventní setkání na faře a 
další). Pavel se podílel na nastudování Dalskabát v K-klubu. 

Lepařovo gymnázium Jičín a MŠ Valdice 
Hádankářské království v rámci festivalu Jičín – město pohádky 
vybavilo hádankami zajímavé spojení. Hádanky a úkoly pro 
předškoláky připravila MŠ Valdice. Hádanky pro žáky a jejich rodiče 
připravily dvě třídy Lepařova gymnázia pod vedením paní profesorky 
Kaskové. Studenti měli radost z dobré a užitečné práce.  
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Lepařovo gymnázium Jičín – studenti  
Některé třídy Lepařova gymnázia v Jičíně si zpestřují výuku 
divadlem. Studenti si zdramatizovali řecké báje, připravili si i 
jednoduchou scénu. Nastudované představení pak sehráli v rámci 
Saturnálií v Knihovně Václava Čtvrtka. Bylo potěšitelné sledovat 
jejich konání a zápal pro věc. 

Lepařovo gymnázium Jičín – studenti tercie 
Na prvního máje přednesli s Danou Rejmanovou v Lodžii 
Máchův Máj. Vystoupením, z něhož byla patrná poctivá příprava, 
ukázali, jaký mají k poezii zodpovědný přístup. K poezii zněla tu 
i hudba L. Krčmárikové.  

Libuňští 
Dne 25. února 2010 proběhlo udílení Štefana v libuňské 
sokolovně. Na skvělém zorganizování podílelo se mnoho spolků 
a korporací v obci – od školy až po tančící dámy s vařečkami. 
Perfektní byla i výstavka z prací dětí i skvělé a bohaté 
občerstvení. Bohatý program vedl k tomu, že se udílení protáhlo. 

Literácy Jitčín 
Skupina zpěvaček, zpěváků a muzikantů pokračuje pod vedením 
Michaela Pospíšila v tradicích někdejších literátských bratrstev, 
která zpívala při mších. Soubor se zabývá hlavně barokní 
muzikou a jeho dosah je široký. Umí od hudby pro kostel až po 
masopustní veselí. Připomeňme akce v Ostružně, v Jičíně, poutě 
v Mariánské zahradě. 

Mádrová Mirka 
Kdysi jičínská občanka překvapila mnoho svých někdejších 
spolupracovníků výstavou v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích. 
Obrazy vážné a nevážné. Důkaz, jak může výtvarno a vtip 
spolupracovat. Mirka Mádrová žije v Praze, ale její vazby 
k Jičínu trvají. 

Markvartice – obec 
Úsilí Markvartických o zachování a zvelebení kostela sv. Jiljí se 
projevuje pořádáním koncertů, otvíráním kostela pro různé akce, 
které spojují staré i nové obyvatele vesnice. V Markvarticích se 
kultuře daří proto, že spolupracuje obecní úřad s knihovnou i 
s firmou Planta naturalis. 

MAS Brána do Českého ráje 
Místní akční skupina, která má sídlo v Libuni, se zapojila do 
projektu Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Cílem 
je zmapování a popularizace zejména lidové architektury a 
dalších památek. Jednou z akcí byl dubnový seminář v Libuni a  
exkurze po památkách v okolí. 
 

Matějková (Wildová) Vlaďka, Wilda Jiří 
Od Štědrého dne manželé Wildovi. Jinak věžníci na Valdické 
bráně v Jičíně, správci Rumcajsovy ševcovny, herci Závěsného 
divadla a organizátoři mnohého kulturního dění. Takovou 
kulturní událostí byla i jejich svatba. Na Valdické bráně a poté 
v Porotním sále zámku se sešli lidé, kteří spolu konají a v jejichž 
životě má kultura významné místo. 

Mateřské centrum Ťapík,  Sobotka 
Sobotecké sdružení, které se snaží o oživení společného života 
rodičů s dětmi, zorganizovalo vydařený Dětský den a pořádají i 
další akce, které spojují rodiče s dětmi a oživují dění v Sobotce. 
Vynikající byla i prodejní vánoční výstava spojená 
s předváděním tradičních metod tkaní, zhotovování vánočních 
ozdob, bižuterie atd. 

Mečířová Jitka 
Pracuje v bělohradských lázních a po večerech si čte Karla V. Raise. A 
protože ji mrzelo, že se na tuto významnou regionální osobnost 
v posledních letech trochu zapomíná, připravila si literární pořad o jeho 
životě a díle, s nímž vystupuje nejen v Bělohradě, ale její zasvěcený a 
kultivovaný výklad jsme vyslechli i v hořické knihovně. 

Městská knihovna Hořice 
V hořické knihovně můžete strávit zajímavé chvíle při literárních 
besedách (K. H. Mácha, K. V. Rais), autorských čteních (J. 
Těsnohlídek) nebo se setkat se zajímavými autory (A. J. Nyklová). 
Prostřednictvím cestopisných přednášek mohli posluchači v r. 2010 
procestovat nejen Kanadu, Šanghaj, Madeiru, Kavkaz, Irán a Vietnam, 
ale i „záhadná místa světa“. Seniory zasvěcují do tajů internetu a děti 
mohly v knihovně přespat s Andersenem.  

Městská knihovna Nová Paka 
Jejich celoroční konání je pestré. Od degustace burčáku přes Máchovu 
Pouť krkonošskou, tvůrčí dílny až po výstavy výtvarné. Nominace je 
ale za zahájení digitalizace knih. Začali třídílnou monografií o 
Novopacku, pokračováním by měla být historie Nové Paky. Lidé si tak 
doma budou moci zdarma číst už vzácné dokumenty.  

Městské muzeum Hořice 
Vykazuje pestrou činnost. Pro rok 2010 připomeňme jen to, jak skvěle 
zorganizovalo oslavy 110. výročí narození Aloise Jilemnického 
(vzpomínkový večer, almanach) a taky jak pozvalo návštěvníky na 
Přástky. Tedy na výstavu a interaktivní program o historii a zpracování 
lnu. 

Miletín – město 
Z pestrého kulturního dění připomeňme obnovení a rekonstrukci 
sousoší sv. Trojice v Miletíně, které bylo přeneseno před hřbitov a 
v červnu vysvěceno, dále rekonstrukci domu čp. 4 na náměstí i 
vytvoření kvalitních prostor pro knihovnu a informační centrum. 

Miletín – město, Divadelní soubor Erben, Klub K. J. 
Erbena  

Spojili své síly a vybudovali Naučnou stezku K. J. Erbena. Ta má 10 
zastavení, na kterých se dozvíte mnoho zajímavého ze života 
významného miletínského rodáka. Stezka je dlouhá 5km a vede 
pěknými místy v okolí. Na dvou zastaveních také naleznete dubové 
dřevěné sochy Polednice a Pána na koni.  

Nemethová Tereza 
Tereza je paní učitelkou, tuším, že někde z  Jablonce. V Lodžii 
vystavovala svá okna. Poněkud neobvyklý druh malby, ale poutavý a 
pěkný. Chodila po sídlištích a představovala si, co je za okny. Jak 
rodiny žijí, jaké mají problémy. A pak to vše řečí malířky na vyřazená 
stará okna vymalovala.  
 
Občanské sdružení Baševi, Jičín 
Jičínské občanské sdružení pečuje o židovské památky a židovské 
tradice. Zajišťuje průvodcovství v synagoze i na židovském hřbitově. 
Konala se vzpomínka na transport Židů, probíhají přednášky, výstavy, 
koncerty. Pěkná byla např. přednáška Mgr. Jindřišky Kracíkové o 
peschatu či výstava skla Jiřího Ryby.  
 
Občanské sdružení Borovička, Libáň 
 Každoročně pořádá dobře organizovaný příměstský tábor se 
zaměřením na zajímavosti kraje. Například v roce 2010 byl jeden den 
věnovaný putování ke kapličkám v Mariánské zahradě. K těm, kteří se 
starají o náplň jeho činnosti, patří paní učitelka Irena Škodová. Název 
sdružení byl zvolen podle osamělého stromu nad Libání. 
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Občanské sdružení Paměť a svědomí, Jičín  
Jedno z  nedávno vzniklých občanských sdružení v Jičíně. Vytklo 
si za úkol připomínat hrdiny z odboje a pozoruhodné události. 
Dvě přednášky byly na téma Svoboda přišla i z nebe, kde bylo 
vzpomenuto hrdinství válečných letců a parašutistů v Rovensku. 
Lidé přinesli i své dokumenty.   
 
Občanské sdružení SH ve spolupráci s Galerií J. 
B. Spektrum   
I když odešlo Občanské sdružení SH ze Starých Hradů, jeho 
činnost neskončila. Prvomájové odpoledne a letní Hudebně-
literární festival byl přesunut do Galerie J. B. Spektrum do 
Vokšic. Pořad připravený Hanou  Kofránkovou a jejími žáky 
nebo pásmo o E. Ingrišovi, Máchova Marinka a Život a dílo 
skladatele Foltýna v podání A. Strejčka, Š. Raka a J. M. Raka 
měly mnoho diváků.  
 
Občanské sdružení Stezka Češov - Veselí 
Toto občanské sdružení si vzalo svůj název od skutečné naučné 
stezky, kterou vybudovalo mezi Vysokým Veselím a Češovem 
v r. 2009. Sdružení trvá a koná. V červenci 2010 opět pozvalo 
lidi na procházku okruhem. Zorganizovalo také divadelní 
představení spolku DivOch z Veliše a další akce.  
 
Oblastní charita Jičín 
V době, kdy k nám přicházely zprávy o zemětřesení na Haiti, 
uspořádali lidé okolo Davida Rejlka koncert, jehož veškerý 
výtěžek (okolo 4000) korun šel přímo na ostrov, protože charita 
tam má své lidi. Zdarma hrálo trio Ad libitum, jehož primáriem je 
pan vikář Jandejsek. 
 
Peckovští 
Městys Pecka se o kulturu stará. O tom svědčí rekonstrukce 
knihovny a přilehlého okolí, zajištění bezbariérového vstupu  
do knihovny. Tak vzniklo příjemné prostředí pro kulturní činnost 
(přednášky, besedy). Bylo pořízeno i nové vybavení pro 
získávání informací. 
 
Pírko Ivan 
Sportovec, cyklista, cestovatel, organizátor. Své zážitky z cest si 
nenechává pro sebe, ale pořádá (například ve spolupráci 
s městem) besedy, kde promítá své fotografie a zajímavě vypráví. 
Jakož i píše články. Například ze své cesty po Itálii pravidelně 
informoval v Jičínském deníku. 
 

Pírková Jitka 
Nad svými fotografiemi přemýšlí, komponuje, pomocí počítače 
dává jim další smysl. Ale ne tak, že by opouštěla původní. Měla 
velkou výstavu v srpnu a září ve Vokšicích. Předložila tu 
fotografie věnované Mariánské zahradě, často upravené tak, že 
dílo působí dojmem impresionistického obrazu. Jitka ale také 
cestuje a umí o svých dojmech poutavě vyprávět – ukázala to 
např. na  besedě o Íránu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 
 
Pluhařová Ilona 
Všestranně úspěšná autorka. V roce 2010 připravila k vydání a 
vydala Farní knihu školy kopidlenské. Svou povídkou zvítězila 
v literární soutěži Řehečská slepice, úspěšná je i v dalších 
soutěžích. Své valdštejnské vyprávění zdramatizovala a se svými 
žáky předvedla na festivalu Jičín – město pohádky. Vede 
historický seminář, podílí se na Kopidlenských slavnostech, je 
členkou redakce Kopidlenských listů. 
 
Přátelé Šolcova statku, OS 
Pokračují v bohulibé činnosti, kterou na Šolcově statku v Sobotce 
započal Karel Samšiňák a jeho parta. Jde zejména o pořádání 
výstav, zajištění programu při vernisážích, a to při Šrámkově 
Sobotce i mimo ni. V roce 2010 to byla např. výstava grafiky 
Oldřicha Kulhánka nebo výstava Máchovské motivy v drobné 

grafice. Výsledkém velké iniciativy tohoto sdružení bylo i účinkování 
Pěveckého sboru Beseda z Valašského Meziříčí při festivalu Šrámkova 
Sobotka v r. 2010. 
 

Rampas Jan 
V Lodžii měl pozoruhodnou výstavu svých pastelů, které si přivezl ze 
svého pobytu ve Francii. Obrazy dokumentují kousek jeho života. Ale 
jeho hlavním oborem je dřevo a jeho zpracování pilou, dláty a jinými 
nástroji. Příkladem budiž totem v Prachovských skalách či různý 
vyřezávaný nábytek, jako jsou lavice. 
 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
Fotografická výstava v galerii měla své pokračování v Čajích o páté. 
Milé a usměvavé dámy Hana Fajstauerová, Jana Kořínková a další 
napekly cukroví, uvařily čaj a pozvaly Jičíňáky ke vzpomínkovému 
posezení. Promítaly staré fotografie, komentovaly je  a pečlivě si 
znamenaly vzpomínky pamětníků.  
 
Rejmanová Dana 
Paní knihovnice, která plní své kulturní poslání i mimo jičínskou 
Knihovnu Václava Čtvrtka. Podílí se na organizaci akcí Jičínské besedy 
i různých koncertů. Je dobrou recitátorkou. Máchův Máj, který 
přednesla spolu se studenty Lepařova gymnázia v Lodžii, měl úspěch. 
Podobně i recitace z díla K. J. Erbena v kostele pod Zebínem. 
 
Rolnička – loutkoherecký soubor, Nová Paka 
V září 2009 navázal soubor na poměrně dlouhou tradici. Ve svém 
repertoáru má již 4 hry, které zhlédla spousta dětí a rodičů. Rolnička má 
10 stálých členů, hrají nejenom na své domovské scéně v Městském 
kulturním středisku v Nové Pace, ale hostovali i v okolí. 
 
Romportl Milan 
Kněz, který se nespokojuje jen s tím, že odslouží mši. Se skupinou 
přátel usiluje o obnovení starých tradic, tedy poutních průvodů, které o 
výročích za zpěvu písní šly na pozoruhodná místa. Tak je už několik let 
vedena  pouť ke sv. Anně, pouť k Nejsv. Trojici. Nově i ze Zebína k  
Panně Marii Rušánské.                                                                      
 
Rybařík Václav 
Je navržen za úspěšnou práci jednatele krajanského spolku Jičín 
v Praze. Za neúnavnou snahu vedoucí k odhalení kopie pamětní desky 
na Valdštejnské lodžii jako připomínky putování  K. H. Máchy 
Jičínskem s ohlasem v jeho díle. A také za spolupráci s Jičínskou 
besedou při  rekonstrukci hrobu Antonína Vánkomila Malocha na 
pražských Olšanských hřbitovech 
 
Řeháková Martina 
Paní knihovnice Místní knihovny Tuř. Stále vymýšlí něco nového pro 
děti, které chodí do knihovny. Pořádá tu výtvarné dílny, zorganizovala 
zájezd do Národní technické knihovny a do Liberce. Její děti zvítězily 
ve výtvarné soutěži „Namaluj komiks“.   
 

Řehečské kvarteto 
Navštěvují klienty v domech seniorů a hrají jim pro radost. Jejich 
vystupování na různých akcích v Jičíně a okolí navodí vždy příjemnou 
atmosféru a dobrou náladu. Už tradičně zpívají na festivalu Jičín – 
město pohádky, jsou vidět na různých vernisážích. Řehečské kvarteto je 
příkladem dobré tvořivé party, mnohé písně si skládá samo.  
 
Samšiňák Jan 
Pokračuje v díle svého otce. V maštali Šolcova statku v Sobotce zřídil 
lapidárium soch, které zaplnily sochy Petra Kavana. Ocenění zaslouží 
za vše další, co s přáteli v Šolcově statku uspořádal. Například besedu 
s trumpetistou M. Kejmarem či různé vernisáže. 
 
Skauti Hořice 
Kromě pravidelných schůzek vyplněných hrami, poznáním a výchovou 
k čestnosti a odpovědnosti jezdí též na výpravy, pořádají tábory a akce 
pro veřejnost. Uklízejí město od železného šrotu a můžete si s nimi 
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zatančit při každoročním plese. Už 20 let přivážejí do města 
betlémské světlo a zpívají koledy a to je vždy ten pravý začátek 
Vánoc v Hořicích.   
 

Spolek českých bibliofilů – novopacká sekce 
U příležitosti valné hromady, která se tentokráte konala v Nové 
Pace, podílel se spolek na výstavě Bibliofilie a grafika. 
V Suchardově domě sešly se tak grafiky významných českých 
umělců jako je J. Jíra, V. Komárek, J. Klápště, L. Jiřincová, C. 
Bouda, O. Janeček, J. Kábrt a další. Výstava se konala v květnu a 
červnu. 
 

Stejskal Jan 
Jeho kniha Novopacko, věnovaná historii, duchu města Nová 
Paka a okolí, je i připomenutím význačných osobností i 
uměleckých řemesel. Stala se jednou z nejrozsáhlejších publikací 
o Novopacku a oslovila širokou veřejnost. 
 
Susa Zdeněk 
Lékař, pedagog, kazatel, autor, vydavatel. Vydal se po stopách 
krkonošské pouti K. H. Máchy a popisuje své pocity, ale i historii 
míst spatřených. Knížka se jmenuje Krkonošská pouť. Mnoho 
kapitol odehrává se v našem kraji. Pan docent popisuje 
současnost i minulost. Nevyhýbá se ani vyslovení svých názorů 
na současné dění.  
 
Svoboda Jaroslav 
Jeden z aktivních kulturních lidí v Kopidlně. Podílel se na 
přípravě výstavy v rámci Kopidlenských slavností. Spolupracuje 
na vydávání Kopidlenských listů například tím, že tam po celý 
rok zveřejňoval svůj seriál o kopidlenských učitelích. 
 
Ščigol Michail 
Železnický pan malíř namaloval v roce 2010 dvě Křížové cesty. 
Tou první doprovodil výstavu Akce K o tom, jak v době 
socialismu byli pronásledováni kněží. Tyto obrazy se staly 
inspirací M. Komárkové pro sbírku Modlitebník. Druhou 
Křížovou cestu namaloval pro kostelík na Bradech. Poděkování 
si zaslouží za spolupráci s  Galerií J. B. Spektrum ve Vokšicích. 
 
Šidáková Jitka 
I když jsou Sobčice malá obec, knihovna, kterou vede Jitka 
Šidáková, se zapojuje do mnohého dění – od korálkové dílny až 
po drakiádu a neckiádu, v prosinci pak mají pasování na čtenáře. 
Kromě toho vede kroniku obce, zapojila knihovnu do 
automatizovaného regionálního knihovního systému. 
 

Šimůnková Marie 
Je kronikářkou obce Vesec. Z vlastní iniciativy vypracovala a 
zorganizovala instalování informačních tabulí v obci, která je od 
roku 1995 památkovou rezervací. Její Vesecká zastavení si 
můžete přečíst také na webových stránkách.    
  
Šoltys Vladimír 
Nadšený propagátor ochrany přírody, člen České ornitologické 
společnosti. Opakovaně spolupracuje při akci Vítání ptačího 
zpěvu v Mlýnci u rybníka Zrcadlo (na 1. máje) i  při organizování 
letního tábora ornitologů u Zrcadla, podílel se též na besedě se 
zájemci o přírodu v mlýnecké knihovně v srpnu 2010 v rámci 
tohoto tábora. 
 
Šourek Jiří 
Je učitelem Zahradnické školy v Kopidlně, angažuje se v 
prezentaci školy na Kopidlenském kvítku a dalších soutěžích v 
ČR. Připomíná historii kopidlenského zámku studentům i 
veřejnosti, čerpá hlavně ze svého bohatého archivu dokumentů o 
životě  rodu Schliků v Kopidlně a jeho okolí.                                                                                                                                                                              
 

Tomíčková Oldřiška 
Památku profesora Aloise Jilemnického, významného hořického 
badatele a spisovatele, uctila vydáním almanachu o jeho životě, a to po 
pečlivé a náročné přípravě, zorganizovala výstavu, odhalení busty na 
rodném domě a vzpomínkový večer k jeho nedožitým 100. 
narozeninám. 
 
Valdičtí 
Po rekonstrukci domu na náměstí získala knihovna nový pěkný prostor 
pro všechny knihovnické služby. Spolupracuje se školou, hraje se tu 
divadlo. Po otevření knihovny v nových prostorách se počet čtenářů 
zdvojnásobil,  takže dnes je jich 90,  z toho 40 dětí. 
 
Valentovi Daniela a Petr 
Paní Daniela se s manželem Petrem aktivně zapojují do kulturního 
života obce Úhlejov, jejich zásluhou vychází Úhlejovský zpravodaj. 
Svou práci knihovnice nechápe Daniela jen jako půjčování knih. 
Kupříkladu se podílela na výstavě kronik, na mikulášském programu a 
dalších akcích.   
 
Vaníček Jan 
Cestovatel bez patosu. Na kole i pěšky, sám, nebo s rodinou putuje po 
nejbližším okolí, umí objevovat zajímavá místa. Své putování dovede 
nejen dobře vybrat, ale pořídí i fotky a cestovní záznam, kterým se 
mohou inspirovat následníci. 
 

Vávrová Jana 
Je ředitelkou ZŠ Běchary. Podařilo se jí propojit školu, rodiče a 
zastupitelstvo. Žádná obecní slavnost se nekoná bez paní ředitelky 
s dětmi. Příkladem je vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha 
v Běcharech. Svojí inteligencí a chováním napomáhá vytváření 
vzájemných přátelských mezilidských vztahů.  
 

Veselý Jaroslav 
Muzikant, sportovec, iniciátor a organizátor kulturních aktivit. V roce 
2010 byl jmenován dramaturgem jubilejního ročníku festivalu Jičín – 
město pohádky, u jehož kolébky před 20 lety stál. Díky jemu má Jičín 
také internetové noviny JINoviny. 
 
Vích Vladislav 
V zápise ze schůze zastupitelstva v Lužanech se praví: „P. Vladislav 
Vích, kronikář, sesbíral spoustu historických údajů a sepsal je do knihy 
Lužanské chalupy a selské grunty – pohled do minulosti.“ Dodejme, že 
pořídil i fotodokumentaci a že za vším je velký kus badatelské práce. 
 
Volf Petr 
Ke svému životnímu jubileu připravil si Petr Volf v Porotním sále 
jičínského zámku fotografickou výstavu. Jeho průprava filmového 
dokumentaristy byla tu zřejmá, ale dosah fotografií byl pestrý. Od 
architektury po portrét. Fotografie nepostrádaly vtip, objevnost. 
 
Vystrčil Miroslav 
Spolupracoval při vyhledávání a dokumentování historie ochotnického 
divadla v Kopidlně a zveřejnění seriálu vzpomínek na místní 
ochotnické spolky a herce v Kopidlenských listech v roce 2010.  
 
Zahradnická škola v Kopidlně 
Zorganizovala další ročník výstavy Kopidlenský kvítek ve dnech 8.-10. 
října 2010, kde proběhla soutěž studentů v aranžování květin a žáků v 
poznávání rostlin. Součástí je i předvádění zahradnických činností, 
módní přehlídka… Škola letos byla jedním z pořadatelů Mistrovství 
republiky v orbě v Cholenicích. 
 

Základní škola v Nemyčevsi a Apropo Jičín 
Ve skvělé spolupráci předvedla škola a Asociace pro postižené 
organizaci Dětského dne. Na své si přišly děti i rodiče. Dobrý příklad 
„zdvojení“. Žáci si při přípravě a pak provedení vyzkoušeli kontakt 
s vozíčkáři. Apropo vyjelo opět do dalšího terénu a poznalo příjemné 
prostředí.  
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Závěsné divadlo 
Na Valdické bráně mělo v rámci festivalu Mezi patry premiéru 
Gogolovy Ženitby. Další premiérou byly Bláznovy zápisky, které 
hrálo v  Srdíčku. Obě představení kvalitní, pečlivě připravená. 
Pokračování jičínské divadelní tradice. Jiří Wilda odevzdal 
v „zápiscích“  mnoho.  
 

ZUŠ Hořice 
Z nejvýznamnějších letošních akcí uveďme festival dětských 
sborů Sborový triangl 2010 v Hořicích, úspěch sboru Musica na 
soutěži Porta musicae v Novém Jičíně, zahájení písňového 
festivalu ke 120. výročí narození B. Martinů Revisited 2010 či 
Humanitární koncert pro postižené povodněmi. 
 

ZUŠ Hořice a ZUŠ Jičín 
Nominace je za společné uspořádání italské expedice a následné 
představení plodů své práce na výstavě nazvané Itálie jako 
malovaná, která proběhla nejdříve v hořickém muzeu a následně 
v jičínské knihovně. Na výstavě bylo možno zhlédnout výtvarná 
díla z plenéru v italském městě Vieste. 
 

Žantovský Martin 
Člen jičínského Literárního spolku, literát, básník, redaktor, 
korektor, IC odborník. Spolupracovník redakce Kopidlenských 
listů, který se významnou měrou zasloužil o jeho grafickou 
podobu a novou tvář. Připravil a graficky upravil sborník Dvacet 
let literárního spolku v Jičíně. Tvoří webové stránky Literárního 
spolku a Řehče. 
 

Železničtí 
Připravují pěkné výtvarné výstavy v muzeu, např. v říjnu 2010 
bylo představeno dílo Josefa Rohlíčka, Hany Bláhové a Jany 
Lidické. Každá vernisáž bývá i příjemným společenským 
setkáním u skleničky a cukroví. Tady ještě vylepšené klavírem 
vnučky pana malíře Rohlíčka. Líbilo se i předvánoční setkání u 
roubenky, kde byl program a tuze příjemno.  
 
 
Dlouhodobé zásluhy 
 
Apropo Jičín, OS 
Asociace pro postižené žije hluboce kulturním životem. Pasivně 
– zve různá divadla a soubory, ale hlavně aktivně – na vytváření 
kultury se podílí. Hrají divadlo, připravují různá vystoupení. 
Kupříkladu letní tábor na Dianě motivovali jako plavbu do 
Ameriky s příslušnými námořnickými písněmi a zvyky. 
 
Bělohradské listy – redakce 
Časopis, který vychází jako dvouměsíčník, už po deset let mapuje 
historické, kulturní, sportovní a společenské dění v regionu. 
Otiskuje povídky, fejetony, básně a úvahy na různá témata. Má 
dobrou grafickou úpravu s řadou krásných fotografií. Jeho prodej 
je dlouhodobě stabilní a distribuce se pohybuje přes 1100 ks. 
 
Benešová Jana 
Paní ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně dlouhá léta 
podporuje a spoluvytváří kulturní akce v knihovně, a to nad 
rámec svých pracovních povinností. Od pasování prvňáčků na 
čtenáře až po literární cyklovýlety. Je spoluzakladatelkou 
Literárního spolku, se kterým už připravila spoustu vystoupení.  
 
Benešová Stáňa 
Pozdvihla činnost knihovny v Nové Pace na široké spektrum 
nabídky literárních pořadů, přednášek a  řady zajímavých akcí 
pro děti. Velmi aktivní je spolupráce s místními školami. V roce 
2009 získala novopacká knihovna v celostátní soutěži 
„Kamarádka knihovna“ I. místo. 

 
Bílková Eva 
Archivářka, jičínská kronikářka. Je propagátorkou vědecké práce v 
kontaktu se žáky a studenty škol, praktikanty v archivu, učiteli, 
knihovníky z praxe. Své nadání korektorky a redaktorky osvědčuje při 
jazykových korekturách regionálních časopisů a publikací. Je 
významnou osobností Jičínska, působící v nejrůznějších oborech.  
 
Bretová Milena 
Po řadu let úspěšně vede divadelní soubor a spolu se žáky Základní 
školy v Dětenicích připravuje různé akce, které jsou důležité nejen pro 
školu, ale mají dopad i na dění v obci. Paní učitelka jezdí se svým 
souborem na různá vystoupení a úspěšně se účastní i festivalu Jičín – 
město pohádky a dalších přehlídek.  
 
Bucek Josef 
Na výstavě, kterou uspořádal při příležitosti svých osmdesátin, byla 
zřejmá jeho celoživotní umělecká činnost. Malba, kresba, plastiky, 
objekty. Ale i básně. Zvláštní ocenění zaslouží za vytvoření Galerie J. 
B. Spektrum ve Vokšicích, která značnou měrou přispěla k obohacení 
kulturního dění v regionu. Od r. 2006 tu vystavuje svá výtvarná díla, ale 
hlavně půjčuje prostory výtvarníkům a ve spolupráci s Občanským 
sdružením SH také hudebníkům i recitátorům a umožňuje, aby sem za 
nimi přicházeli zájemci o umění.   
 
Čermák Karel 
Je nominován za stálý zájem o Jičínsko a Český ráj,  projevovaný 
vydáváním kalendářů i knih, jejichž základem je rozsáhlá sbírka 
pohlednic, k níž má shromážděny informace získané studiem materiálu 
v archivech, pročítáním odborné literatury, novin a časopisů nebo i z 
dalších zdrojů.  
 
Dostál Ladislav 
Pan Dostál je u divadla v Hořicích více než 50 let. Je členem 
divadelního spolku J. K. Tyl, hrál v mnoha jeho představeních. Některá 
také režíroval, například Srdce v rákosí, Nazdar, tati, Zpívá celá 
vesnice, Nejlíp je u nás, Kmoch-český muzikant. Do výčtu patří i 
spousta pohádek. A naposled Osudy dobrého vojáka Švejka, což bylo 
opravdu náročné a veliké představení a dočkalo se více jak 30 repríz. 

 
Erben – divadelní soubor,  Miletín 
Je dlouhodobým nositelem kultury, zejména divadelní, nejen v 
Miletíně, ale i v okolí. Soubor má 183letou divadelní historii. 
V prosinci 2010 sehrál už svou 528. premiéru. Každoročně pořádá dva 
divadelní festivaly. Divadelní Erbenův Miletín byl v tomto roce už 
patnáctý. Soubor vydává také publikace týkající se kultury v Miletíně. 
 
 
Erben Antonín 
Vede v Běcharech ve škole včelařský kroužek, v Kopidlně zorganizoval 
už 5. včelařský ples, v Židovicích se podílel na průběhu Včelařského 
dne. Prosadil znovuobnovení a restaurování kamenných křížů 
v Běcharech. Je dopisovatelem regionálního tisku.  
 

Filsak Mirek 
Jeden ze zdánlivě nenápadných jičínských muzikantů – kytaristů. Hraje 
všude, kde je potřeba. Na vernisážích v Bukvici v Galerii „Na 
Špejchaře“, v sešlosti Slávka Veselého v Jičíně. O svých 
muzikantských úspěších (nahrávkách) informuje prostřednictvím 
emailů své přátele.  
 
Formanová Eliška 
Byla nominována za příkladnou práci starostky malé obce i 
předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Také za to, jak přispívá 
k prezentaci nejen obce Bukvice, ale i Jičínska. Pod jejím vedením se 
v roce 2008 stala Bukvice Vesnicí roku Královéhradeckého kraje. V r. 
2010 byla předsedkyní hodnotitelské komise, která rozhodovala o vítězi 
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soutěže. Jako starostka Bukvice byla mezi pěti finalisty 
v celostátní soutěži Poštovní spořitelny – Starosta roku 2010. 
 
Franc Václav 
Vydal řadu publikací v kamenných nakladatelstvích nebo 
vlastním nákladem. Připravuje občasník KOBRA a literární 
časopis ČAJ. Je vůdčí osobností Literárního spolku při Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně i vůdčí osobností literární soutěže 
Řehečská slepice, jejíž vyhodnocení je příjemným setkáním se 
zajímavým programem. 
 
Franců Věra 
Klub českých turistů vede už 10 let, je organizátorkou Pochodu 
Českým rájem – Putování za Rumcajsem (proběhl už 44. ročník). 
Stará se o turistické značení (Jičín – Veliš) i zprůchodnění cest 
(Zebín) apod. Připravila mnoho turistických výletů doma i 
v zahraničí. V roce 2008 zorganizovala úspěšnou výstavu k 
dvoustému výročí založení klubu. 
 

Hladíková Jana 
Zájmovému kroužku paličkování při ZŠ a MŠ v Kopidlně se 
věnuje 20 let. K výročí jeho existence uspořádala ve škole 
zdařilou výstavu, prezentovala svoji činnost ve stánku na 
Kopidlenských slavnostech 2010. O prázdninách uskutečnila 
pracovní dílnu a setkání absolventek kroužku a zájemkyň o 
paličkování v přírodě.                                                                                                 
 
Holanová Božena 
Už dvacet let organizuje vlastivědné zájezdy, určené zejména pro 
starší generaci.  Jsou vzorně připravené a pro účastníky 
představují mimořádnou společenskou událost. Paní Holanová 
pomáhá i s pracemi spojenými s udílením Jivínského Štefana. 
Patří ke spolehlivým lidem, kteří nemusí být vidět, ale o to více 
konají.  
 
Hylmar Stanislav 
Skaut, pamětník, kulturní člověk. V roce 2010 oslavil důstojně  a 
s noblesou své devadesátiny. Je pamětníkem mnohého dění 
v Jičíně a vždy najde vhodné dokumenty o době, o které je řeč. 
Má doma nejen spoustu fotografií, výstřižků, ale i kronik a 
osobních zápisků. Je držitelem Jičínské pečeti, ceny udělované 
občanském sdružením Jičínská beseda těm, kteří na Jičínsku 
zanechali pozitivní otisk.  
 
Hynková Ilona 
Po pětadvaceti letech vedení hořické knihovny odchází na 
odpočinek. Z knihovny učinila moderní instituci pro setkávání 
s literaturou i internetem. Se svými kolegyněmi uspořádala 
bezpočet cestopisných i jiných besed, na které pozvala mnoho 
zajímavých osobností.   
 
Chaloupská Eva 
Kopidlenské mažoretky, které vede už deset let, dosahují její 
zásluhou vynikajících výsledků v soutěžích na celostátní úrovni. 
V  roce 2010 zorganizovala prvý ročník soutěže mažoretek 
Kopidlenské kopýtko. Celý rok působila jako správkyně nové 
sportovní haly v Kopidlně, kde organizovala nejrůznější aktivity 
pro veřejnost, zvláště pro děti.  
 
Jiterský Jan 
Od r. 2003 si vede dobře jako ředitel školy Bodláka a Pampelišky 
ve Veliši, kde se mu s kolektivem, jímž se obklopil, daří 
realizovat záměr vybudovat moderní vzdělávací zařízení na 
venkově, v němž je patrná péče o děti i snaha o spolupráci 
s rodiči jako rovnocennými partnery školy, a o spolupráci 
s obcemi, odkud žáci pocházejí.   
 
 

Johnová Blanka 
Od r. 1977 je knihovnicí v Místní knihovně Mlázovice. Dosahuje 
výborné výsledky v počtu čtenářů i výpůjček. Vypráví, že jejími čtenáři 
jsou hlavně starší lidé, a tak, pokud jsou nemocní nebo nemohou přijít, 
donese jim knížky až domů. Své čtenáře zná a ví, které knížky jim 
vybrat.  „Škoda, že děti, hlavně v pubertálním věku, moc nečtou,“ 
dodává.  
 
Kafka Ivan 
Jeho podíl na zachování a zpřístupnění cenných historických informací 
a památek širokému okruhu zájemců prostřednictvím knižních a 
filmových vydání je výrazný. Udržuje historické tradice lásky 
k Sobotce a dbá o její další aktivní šíření. Je představitelem Klubu 
přátel města Sobotky, který založil a pořádal Sobotecký jarmark a 
festival uměleckých řemesel.  
 
Klub důchodců Běchary 
Pracuje v Běcharech už 16 let. Za tu dobu uspořádal mnoho výletů, 
přednášek, ale i tanečních večerů. Např. na  podzim 2010 proběhla 
přednáška o léčitelství. A také si pozvali policistu, který je poučil jak 
bránit sebe a svůj majetek. Klub důchodců je významnou a trvalou 
součástí běcharské kultury.  

  
Kněžourkovi  
„Myslím si, že tolik lidí z jednoho příbuzenstva působících v 
ochotnickém divadle, se jen tak nenajde. Jedná se o rodiny 
Kněžourkovy.“ Tak napsali z Miletína a vyjmenovávají jednotlivé 
členy divadelního spolku Erben. Herci, režiséři i ti, kdož se starají o 
techniku. Samozřejmě k tomu, aby se hrálo dobré divadlo, musí být i 
dobrá parta. 
 
Kofránková Hana, Rak Štěpán, Strejček Alfred 
Recitátorka, kytarista a recitátor s kytarou. Přesněji, v nominaci ještě 
chybí kytarista Jan Matěj Rak. Všichni tito umělci se svými přáteli 
připravují ve spolupráci s Občanským sdružením SH v Galerii J. B. 
Spektrum ve Vokšicích krásné pořady, jejichž tradice začala před lety 
na zámku ve Starých Hradech a překračuje daleko hranice regionu. 
Galerie Josefa Bucka získává tak další umělecký rozměr.  
 
Kopidlenské listy – redakce 
Čtvrtletník, který informuje o historii a současnosti města a jeho 
připojených obcí, o práci společenských i zájmových organizací, o 
událostech spojených s životem na Kopidlensku. Vychází už více než 
20 let. Vytvářejí ho Z. Filipová, L. Kropáčková, J. Minářová, J. 
Nováková, I. Pluhařová, Z. Ruta, O. Suchoradský, M. Žantovský.  
 
Korbelářová Bohunka 
Vede Karmelitánské knihkupectví. Nejprve v Nové Pace, teď v Jičíně. 
Zdaleka není jen prodejcem knih.  Zve do Jičína zajímavé osobnosti, a 
to nejen na autogramiádu, ale i na zajímavé besedy. Akce má pečlivě 
připravené a předem propagované v tisku. Tak byl v Jičíně J. 
Křivohlavý, E. Petiška, páter Lízna a další.  
 
Kovářová Anna 
Dlouhá léta obětavě pracuje v jičínském skautském středisku a dvacet 
let úspěšně vede jeho dívčí oddíl. Spolu s přáteli organizuje letní 
tábory, různé víkendové akce, soutěže, hry, závody. Podílí se na 
kulturních programech, sbírkách a dalších akcích. Se svými skauty 
přiváží na Vánoce do našeho kraje betlémské světlo.  
 

Kulturní sdružení Harant Pecka 
Jeho stěžejní činností je založení tradice pořádání festivalu pěveckých 
sborů. Harantovské slavnosti historického zpěvu se konají jednou za 
dva roky. V roce 2011 se ve dnech 17. až 19. června bude konat již X. 
ročník. Do Pecky přijíždí předvést své umění více než 15 pěveckých 
sborů z celé republiky i ze zahraničí. 
   
 



 10

Kynčl František 
Po řadu let vede své žáky k hlubokému zájmu o životní prostředí. 
Jeho zásluhou je v Jičíně škola, kde ekologická výchova hraje 
významnou roli. Akce s tím související propagují  a prezentují 
město Jičína. Hlavně jeho zásluhou je unikátní školní areál 
Čtyřlístek a zapojení školy do rozmanitých ekologických 
projektů.  
 
Libáňský hudební máj–Foerstrovy dny – 
pořadatelé 
Deset let se v Libáni organizují foerstrovské oslavy, kterých se 
účastní významní umělci, např.  E. Urbanová, Štefan Margita, 
Václav Hudeček a další. Kladem je, že se při jejich organizování 
přihlíží k většímu propojení s mladými posluchači. Pořádají se i 
poetické večery s křeslem pro hosta. V rámci těchto setkání tu 
byl vnuk A. Dvořáka, G. Vránová a J. Petránek.  
 
Literární spolek Jičín 
LIS je součástí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. V roce 2010 
oslavil 20 let svého konání, a to uspořádáním Jičínského 
poetického jara. Spisovatelé ze tří zemí četli svá díla 
v Prachovských skalách.  Spolek vydal už 70 sborníků a  
každoročně připraví pořad ke Dni poezie.  
 
Luniaczek Petr 
Při svých výletech fotografuje lidovou architekturu. Z pořízených 
fotografií pořádá výstavy. V roce 2010 v Lázních Bělohrad, na 
Humprechtu a v Markvarticích. O svých cestách píše články do 
regionálního tisku, mimo jiné i Jičínského deníku. Vydal několik 
průvodců s regionální tematikou.    
 
Macák Jan 
Propagátor a zakladatel bluegrassu v České republice. Patří 
ke spoluzakladatelům slavné kopidlenské country kapely Větráci, 
která stále hraje. Měla velký úspěch i při festivalu Jičín – město 
pohádky. Také se podílel na vzniku a každoročním pořádání 
bluegrassového festivalu Banjo jamboree Kopidlno.  
 
Markvartice – obecní úřad, Planta naturalis a 
knihovna 
Je příjemné, že k pořádání mnoha kulturních setkání připojuje se 
k obci a knihovně i Planta naturalis. Jejich Česká květnice není 
jen o kytkách a semenech. Dění v obci je pestré – od Keltského 
večera, přes koncerty v kostele až po předvánoční posezení. 
Uspořádali také výstavu fotografií lidové architektury P. 
Luniaczka. 

 
Mateřské centrum Kapička, Jičín 
Oslaví již desátý rok působení. Cílem mateřského centra je 
aktivní trávení času maminek s dětmi na mateřské dovolené, ale 
nejen to... Stále více se akcí účastní i tatínkové a prarodiče, vždyť 
v nabídce si může vybrat opravdu každý – od zájezdů, přes 
jazykové kurzy, tvořivé dílny, cvičení, zpívání, oslavy Dne dětí, 
Dne otců i Dne matek a další. 
 
MŠ Valdice 
Jedna ze školek, které nejsou jen úschovnou dětí. Žáčci tu hrají 
s učitelkami divadlo a představení mívají velký úspěch. 
Každoročně přispívají do programu festivalu Jičín – město 
pohádky tím, že se podílejí na přípravě hádanek pro předškoláky. 
Jejich bludiště a jiné hry jsou vtipné a vkusné.  
 
Němeček Jiří 
Pan šéfredaktor Nových Novin neopomene jedinou kulturní 
událost, aby mohl napsat a pořídit fotografie. Kvality jeho 
fotodokumentačního zpravodajství vysoce přesahují běžné 
tiskové dokumentační záběry.  

Nýdrle Václav 
Radimský pan kronikář je dobře informován o dění v obci i o její 
historii. V roce výročí Karla Hynka Máchy se jeho zásluhou podařilo 
vypátrat pamětní máchovskou desku. Při té příležitosti bylo milé 
poslechnout si i jeho vyprávění o Máchově návštěvě v Radimi.  
 
Pavel Petr 
Je knihovníkem na Pecce a letos se mu zdařilo, za podpory města, 
otevřít nově zrenovované prostory knihovny. Pan Pavel je jedním ze 
služebně nejstarších knihovníků okresu Jičín. Vede současně jako 
dobrovolný knihovník od roku 1968 ještě malou knihovnu v Bělé u 
Pecky, kterou ve spolupráci s obcí několikrát renovoval a stěhoval.     
 
Pírková Jitka 
Nominátor napsal: „Za fotografické umění, kterým přispívá k propagaci 
Jičínska a kterým učí zdejší obyvatele všímat si místa, kde žijí.“ 
Právem. Jitka své výstavy pečlivě připravuje. Naučila se pracovat na 
počítači a s každou fotografií si opravdu hraje. A to tak, že nepotlačí 
původní motiv. Její výstavy na Valdické bráně, na Humprechtě, 
v Lodžii a ve Vokšicích byly skvělé.   
 
Pluhařová Ilona 
Její nominace je sice psána za práci v redakci Kopidlenských listů, ale 
její kulturní konání je širší. Vydala knížky o Stulíkovi a Silence, je 
laureátem Řehečské slepice, pracuje v Literárním spolku při Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně, na festivalu Jičín – město pohádky vypráví 
pohádky. V kopidlenské škole vede historický seminář. Podílí se na 
Kopidlenských slavnostech. 
 
Pod Zvičinou – redakce časopisu 
Učitelé Gymnázia a Střední odborné školy Hořice se spolupracovníky 
(J. Tomíček, T. Horák, O. Tomíčková, J. Lindauer aj.) vydávají už 15 
let vlastivědný časopis vyhledávaný nejen místními, ale též rodáky po 
celé republice a zájemci i v zahraničí. Pozornost vzbudilo vzpomínkové 
číslo na Oskara Teimera, malíře, jehož obrázky časopis osvěžily. 
 

   
Pospíšil Michael 
Hudebník, který svým nadšením strhává i ostatní. Věnuje se především 
barokní hudbě. Pozoruhodná je jeho přednášková činnost a koncertní 
vystupování doma i v zahraničí. Založil soubor Ritornello. A také 
Literátské bratrstvo, které už oživilo mnohé konání v Jičíně a okolí. 
K pravidelným akcím patří poutě a procesí v Mariánské zahradě (v 
Nadslavi, u Nejsvětější Trojice, k  P. Marii Rušánské, ke sv. Anně). 
Literácy Jitčín doprovázejí také některé mše v kostelích (např. 
v Ostružně, Veliši u sv. Ignáce v Jičíně aj.). Zaujaly i hudební letní 
kurzy zakončené koncertem (na Valdštejně, v letech 2006-2007 i ve 
Starých Hradech) nebo poslechové dílny.   

 
Pospíšilová Alena 
Nominována byla za celoživotní vynikající knihovnickou práci, invenci 
a kreativní přístup k práci s knihou. Nejprve v Sobotce, pak v Jičíně. 
Dále za organizování Týdne knihoven a nápady v rámci festivalu Jičín 
– město pohádky. Za nápaditou a všestrannou kulturní činnost v místě 
bydliště, v Malechovicích, a na Libošovicku vůbec.  
 
Prchal Zdeněk 
Knihovníkem je 36 let, sbormistrem Ženského pěveckého sboru 
v Lázních Bělohradě 26 let. Vydal knížku Hudba Raisova kraje a další 
publikace o regionální historii kraje. Spolupracuje s Bělohradskými 
listy. Český kantor jak má být. „Jen škoda, že čtenářů ubývá, zejména 
mezi mladými,“ ukončil náš rozhovor.   
 
Procházka Bohumír 
Nominován byl za organizování Jivínského Štefana a za celoroční 
kulturní zpravodajství. „Ten kdyby nebyl, nebyl by Štefan,“ píše se 
v návrhu na udělení ceny za dlouhodobou činnost. 
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Procházka Miroslav 
Je spoluautorem knížek Deník stíhače, Napsali jsme sloh za vás, 
Školní četba na dlani, podílel se na sborníku povídek Jak vstává 
slunce a na knize Krkonošské poudačky.  Píše fejetony (např. do 
Jičínského deníku), články do pedagogického tisku, povídky do 
dětských časopisů. Humornými povídkami stále oživuje místní 
Listy Peckovska. 
 
Přátelé Šolcova statku, OS 
Návrh na ocenění si toto občanské sdružení zaslouží za 
organizování výstav a kulturních akcí na Šolcově statku 
v Sobotce, za pokračování v  tradici založené dr. Karlem 
Samšiňákem a podporované jeho synem Janem.  

 
Sádlo Miloslav 
Jeden z kronikářů, pro které je zapisování historie obce posláním. 
V kronice obce Keteň, kterou píše od roku 1976, vytvořil 
originální galerii kreseb všech stavení obce, doplněnou soupisem 
zde žijících osob. Nejnověji se začal věnovat i fotografování, a 
tak doplňuje kroniku i o fotodokumentaci.  

 
Sdružení rodáků a přátel Řehče 
Řeheč je malá obec přiřazená starostováním k Úlibicím. Má ale 
čilé rodáky, kteří rozličně pořádají. Literární soutěž Řehečká 
slepice se dočkala už 9. ročníku. Pěkný program byl připraven ke 
vzpomínce na zavedení elektrického proudu do vsi. Na návsi se 
občas zpívá, i básně recitují. Řehečské kvarteto proslavilo obec i 
ve Slovinsku. 
 
Skupina dívek z Jičína 
Jde zejména o studentky A. Sedláčkovou,  A. Svobodovou,  D. 
Hendrychovou, I. Jandovou, ev. i další. Spolupracují s Asociací 
pro postižené Apropo kupříkladu tím, že pomáhají při letním 
táboře na Dianě, nebo při přípravě benefice v listopadu. Podílejí 
se i na divadle, které klienti hrají. 
 
Soubor flétnistek z Jičína 
Tenhle soubor trvá dlouho. Jeho duší je Monika Devátá a 
samozřejmě složení se mění. V paměti mnohých je třeba 
vystoupení v galerii v zámku. Tehdy šlo hlavně o propagaci 
zobcových fléten. Nominace je i za vystoupení v kostelíku sv. 
Bartoloměje na Bradech před Štědrým dnem, z kterého se stává 
tradice.   
 
Sucharda František  
Pochází z Podhradí. Jeho přínos spočívá v nesmírně pečlivé 
práci, kdy fotografoval kostely a boží muka v různých oblastech 
celého kraje, fotografie sám vyvolával, popisoval a zařazoval do 
šanonů, kterých už je 13. Některé jsou staré třeba 20 let a jsou 
nesmírným přínosem i pro památkovou péči.  
 
Suchoradský Oldřich 
Nominace je sice psána za dlouholetou práci v redakci 
Kopidlenských listů, ale práce Oldy Suchoradského je daleko 
obsáhlejší. Píše články i do dalších novin, podílí se na organizaci 
Jivínského Štefana, je včelař, šachista, umí s počítačem. 
Podstatné je, že si nic z toho nenechává pro sebe a inspiruje své 
žáky.  
 
Suchoradských Jaroslava a Oldřich 
Oba jsou kantoři v tom historickém slova smyslu. Své aktivity 
dělí mezi Kopidlno a bydliště Mlýnec. S Kopidlnem je pojí jejich 
školní působiště (šachy, počítače, Kopidlenské listy). V Mlýnci 
se dlouhá léta starají o kroniku, knihovnu. Shrnuto: kultura, 
mládež –  vše po celý život.  
 

 
Svoboda Petr 
Obec Brada-Rybníček žije kulturou. Vytvořili tu naučnou stezku. 
Hlavně se ale starají o kostel sv. Bartoloměje. Snaží se získat 
prostředky na jeho opravu i na opravu varhan. To se neobejde bez 
dotací. Ale milé je, že tu pořádají koncerty (flétny, varhany) a 
instalovali tu křížovou cestu namalovanou Michailem Ščigolem. Petr 
Svoboda je jedním z tahounů. 
 
Sytná Marie 
Paní místostarostka v Bukvici. Spolu se starostkou Eliškou 
Formanovou významnou měrou přispívá k rozvoji obce, která další 
výstavbou i kulturním a společenským děním ukazuje, že jí ocenění 
Vesnice roku 2008 v Královéhradeckém kraji právem náleží. Podílí se i 
na vystoupeních skupiny Dračice z Bukvice.  
 
Šafler Milan 
Všestranný a obětavý člověk s mnoha zájmy, které předává mladým. Je 
vedoucím Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně, který 
vychoval mnoho přeborníků republiky v této zájmové činnosti. Je 
hlavním vedoucím Letního tábora pro děti v Ledcích, který má již víc 
než 60tiletou tradici. 
 
Šoltys Karel 
Malíř, řezbář a spisovatel namaloval mnoho obrazů ze své rodné obce, 
zasloužil se o znovuobnovení místního divadelního ochotnického 
spolku na přelomu tisíciletí, zorganizoval v Běcharech řadu malířských 
výstav a je stále aktivní i v běcharském Klubu důchodců a Sdružení 
podkrkonošských malířů. 
 
Šourek Jiří 
Učí na zahradnické škole v Kopidlně. U svých žáků probouzí zájem o 
regionální historii. Svůj mimopracovní zájem dělí mezi historii a 
rostliny. Jeho práce přispívá k propagaci školy i města Kopidlna. Podílí 
se na organizaci Kopidlenského kvítku. Píše také články do 
Kopidlenských listů.  
 
Šrámkova Sobotka – organizátoři 
V roce 2010 konal se její 54. ročník a podtitul byl Máchovské variace – 
poezie včera a dnes. Na začátku prázdnin je v Sobotce pestrý život. 
Tvůrčí dílny, přednášky, vystoupení mnoha druhů. Kvalitní časopis 
Splav!. Pečuje se o udržování dlouholeté tradice, spojující město 
s nejlepšími a nejnovějšími postupy výuky a vzdělávání českému 
jazyku a literatuře. 
 
Štefanská komise a srdce Štefana 
Zopakujme pořadatele: Štefanská komise, Nadační fond festivalu Jičín 
– město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Prochoroviny. A 
pořádající město – loni Libuň, letos Miletín. Medailonky všech 
nominovaných, setkání všech, kteří mají vztah ke kultuře. Letos 
popatnácté.  
 

Turek Vladimír 
Varhaník, chalupář z Běchar. Podílí se na kulturních a společenských 
akcích v Běcharech, zasloužil se o opravu varhan v řadě kostelů na 
Kopidlensku, hraje na varhany v kostelech na Jičínsku (Slatiny, 
Kopidlno, Chroustov, Běchary, Údrnice, Vysoké Veselí), jeho 
přičiněním byl po 15 letech opět otevřen kostel v Chroustově.  Do 
regionálních novin přispívá články, v nichž propaguje kulturní dění 
v obcích a Mariánskou zahradu.   
 
Úlehla Vladimír 
Jeho publikační činnost je podložena pečlivou badatelskou prací, na 
základě které má už obsáhlý domácí archiv. Píše články a studie o 
osobnostech a dění v Jičíně, zajímá ho především 2. polovina 19. 
století. Spolupracuje s okresním tiskem, zejména s Novými Novinami, 
své studie otiskl v edici Jičínsko, vydávané jičínskou knihovnou, 
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přispívá i do regionálních vlastivědných sborníků. Připravil i 
několik přednášek do programu Jičínské besedy.  
 
Vackovo Vysoké Veselí – pořadatelé 
V červnu 2010 se v areálu za sokolovnou ve Veselí konal už 23. 
ročník festivalu. Přijela dcera a vnuk skladatele. Hrál Dechový 
orchestr JUNIOR se svými sólisty. Řídil Josef Zettl, dirigoval 
Josef Kučera. Veselští na autora Cikánky a Šumařinky 
nezapomínají. 
 
Vágenknechtová Dana 
Od roku 1968 knihovnice Místní knihovny Třtěnice. Vede 
souboreček Sedmikrásky, s vystoupením jezdí potěšit staré lidi 
do tří domovů důchodců – v Milíčevsi, Mlázovicích a 
Chomuticích. Starým lidem nosí knihy domů. Při knihovně 
pracuje výtvarný kroužek. Hraje dětem loutkové divadlo a 
připravuje pro ně různé soutěže. Vede kroniku obce, dělá 
rozhlasové relace, nástěnné noviny, píše místní zpravodaj a 
přispívá do regionálního tisku.  
 
Vališka Radomír 
Přínos pana starosty při udržování kulturních tradic obce 
Dětenice je dlouhodobý. Vynášení zimy, Mikuláš, výstavy, plesy, 
divadlo, koncerty, to je jen část akcí, na kterých se podílel. 
Připočtěme Foerstrovy Osenice (festival pěveckých sborů) a 
muzeum Foerstrů. Vede turistický a počítačový kroužek,  pomohl 
základní škole s vytvořením Zahrady poznání.   
 
Vališková Iveta 
Vede sportovně turistický oddíl Strom, dále dětský divadelní 
soubor v Dětenicích, dospělý divadelní soubor v Dětenicích, další 
dramatický soubor v Kopidlně, podílí se na organizaci akcí pro 
děti a dospělé v obci, nejméně dvakrát ročně aranžuje výstavy 
v kapličce. O prázdninách se věnuje dětem na táboře. Tohle vše 
už alespoň 17 let. 
 
Valter Jiří Qido 
Pan malíř se věnuje zejména krajině, chalupám, zákoutím. Jeho 
obrázky nejsou veliké rozměrem. I technika je nenáročná. 
Převážně akvarel, tuš. Ale jsou milé, protože mají atmosféru. 
Qido umí objevovat stále nová a nová zákoutí našeho kraje. 
Objeví, namaluje, vystaví. Skvělá byla jeho péefka v podobě 
známky.  

 

Vavřina Josef 
Kopidlenský umělec, recitátor, ochotnický herec a autor, známý z 
veřejných vystoupení jak v místě bydliště, tak v Jičíně. Skutečná 
kulturní osobnost, při své skromnosti, velmi nadaný a umělecky 
všestranný člověk. V paměti je jeho poslední představení Gogola 
s jičínským  Závěsným divadlem i jeho čtení při otevření 
Zahrady poznání u  Knihovny Václava Čtvrtka. 
 
Veselý Jaroslav 
Kulturní organizátor, muzikant, sportovec. Jeho jméno je spojeno 
se založením festivalu Jičín – město pohádky, v roce 2010 byl 
dramaturgem jeho 20. ročníku. Stál u zrodu Valdštejnských 
slavností a patřil k hlavním organizátorům prvních ročníků. 
Vydává internetové JINoviny. Pořádá setkání se zpíváním, jako 
například před Vánocemi. Je jednou z osobností občanského 
sdružení Paměť a svědomí. 
 
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v Sobotce 
Vykazují dlouholetou, vytrvalou a láskyplnou péči o tradice 
města Sobotky, pečují o krásné kroje. Stále oživují spolkový a 
společenský život Sobotky a okolí, účastní se všech důležitých 
akcí od posvícení po živý betlém. K bohaté činnosti patří i výlety.    

 

 
 
Vobořil Miroslav 
Ostroměřský pan místostarosta je muzikant. Dle toho koná. Podporuje 
loutkoherectví, převzal vydávání Ostroměřského zpravodaje,  vytvořil 
scénář Druhých ostroměřských slavností v roce 2010. Založil tradici 
vánočních koncertů v kapli Nejsvětější Trojice.  Sjíždějí se sem i lidé 
z okolí. Výtěžek putuje na spolek Klokánek, což je spolek pro postižené 
děti.  
         

Vojenská historická jednotka c. k. 73. řadového pěšího 
pluku ze Železnice 
Od svého založení v roce 1991 usiluje jednotka o zachování a údržbu 
památek připomínajících válku 1866, především pomníků a hrobů 
padlých na Jičínsku. Hrála velkou roli při jičínských Valdštejnských 
slavnostech, při vzpomínce na bitvu v roce 1866 a dalších událostech. 
 
Wilda Jiří  
Pozornost si zaslouží nejen za realizaci divadelního představení 
Bláznovy zápisky, ale především za veškerou svoji divadelní činnost, 
kterou udržuje jičínskou kulturu na vysoké úrovni. Jeho schopnost dělat 
věci zvláštně lidsky je neobvyklá a v Jičíně ojedinělá. K jeho aktivitám 
patří i Vánoce na bráně, které připravuje se svou rodinou. 
 

Zebín, OS  
Třídenní festival, který sdružení pořádá od roku 2001, je putováním za 
důvěrou a sblížením mezi křesťany různých vyznání, mezi lidmi 
věřícími i hledajícími. V roce 2010 byl součástí výstup ke kapli na 
Zebín, biblická dílna, setkání s Jiřím Pilkou a koncert Slávka Klecandra 
a Ireny a Vojtěcha Havlových. Festival je nejen pro věřící.  
 
ZŠ Slatiny 
Je jedním z nositelů kultury v obci. Skvělé jsou jejich předvánoční 
koncerty v kostele, provázené výstavou výtvarných prací a posezení 
s rodiči. Chodí na Tři krále, besídku mají i v červnu. Protože jsou malá 
škola – podílí se úplně všichni. 
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