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Jivínský Štefan 2011, ročník 16
Únorové číslo Prochorovin předkládá soupis těch, kteří byli
nominováni na Jivínského Štefana za rok 2011 Nominacemi
vznikl tak přehled kulturních počinů za rok 2011 i zásluh
dlouhodobých. Na vytvoření tohoto přehledu se podíleli hlavně
ti, kteří kandidáty nominovali. Do uvedené podoby dovedli texty
zejména E. Bílková, D. Faměrová, proChor, D. Zlatníková a
další. Za všechny chyby může proChor.

Počin roku 2011
Adolfová Jarmila
Je knihovnicí Místní knihovny Radim u Jičína. Příkladná je její
vzorová práce s dětmi. Uspořádala pasování prvňáčků na čtenáře,
besedy pro školní děti, ve spolupráci s Obecním úřadem
organizuje kulturní život v obci, zapojila knihovnu do
automatizovaného regionálního knihovního systému, vytvořila
on-line katalog. Takže si čtenáři mohou vyhledávat knihy na
internetu z domova.
Babík Michal
Ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za to, že instituce
jím vedená se nesoustřeďuje jen na svou činnost. Výborná byla
např. spolupráce jičínského muzea s občanským sdružením
Paměť a svědomí při akci k výročí odchodu sovětských vojsk
nebo při vzpomínce na Aloise Hlavatého, výrazný byl podíl
muzea na organizaci konference Pohádkové vzkázání Václava
Čtvrtka.
Bačalky – obec
Lidé tu kulturně žijí. Příkladem je výlet 8. dubna do nedalekého
lesa Křižánky, kde je upomínka zaniklé obce. Výpravu vedla
archeoložka Eva Ulrychová, která umí poutavě vyprávět. Po
návratu ještě účastníci poseděli, popovídali. A Eva si do
jičínského muzea přinesla i nálezy.
Badová Zdenka, Jirásková Kateřina
Dámy ze Sobotky zorganizovaly taneční pro pokročilé, v
krásném prostředí a s bezvadnou paní mistrovou. Dokázaly spojit
tanečníky různých profesí, aby strávili společné chvíle a našli
k sobě cestu. Dokázaly tak, že kulturní tradice v městě pod
Humprechtem stále trvá a má mnoho podob.
Běcharští
Skvěle si připomněli
život obce ve sborníku
Běchary 2011. Jsou
v něm
úryvky
z kroniky,
básně a
povídka. O životě
školy, o včelách, o
léčení hudbou. Dobře
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žije Klub důchodců, skvěle se starají chalupáři.
Benešová Jana
Je nominována za to, jak se jako ředitelka jičínské knihovny dokázala
výborně zhostit role pořadatele konference „Pohádkové vzkázání
Václava Čtvrtka“. Také za organizaci dubnové celostátní soutěže
OKNA, v níž byly knihovnice hodnoceny podle toho, jak dovedou při
práci s dětmi využít díla tohoto spisovatele.
Benešová Jana, Bílková Eva
Nominace je za podíl na uspořádání konference „Pohádkové vzkázání
Václava Čtvrtka“.
Bílek Karol, Kábová Hana, Bílek Jan
Karol s členy své rodiny se výrazně podíleli na připomenutí osobností
historika J. Pekaře a profesora organické chemie B. Rýmana. Jde o
vydání sborníku, organizaci semináře a instalaci pamětních desek na
Kosti a v Sobotce. Ač mimo okres, na svůj kraj nezapomínají a
dokazují to prakticky.
Bílková Eva
Patřila k hlavním organizátorům konference „Pohádkové vzkázání
Václava Čtvrtka“ ve dnech 20. – 22. 10. 2011. Dokázala pozvat
odborníky i pamětníky tak, že konference připomněla Čtvrtkovo dílo
z mnoha hledisek. Kladem bylo, že nešlo jen o vlastní průběh
konference v aule gymnázia, ale že tu bylo mnoho doprovodných akcí.
Bílková Eva
Je jičínskou kronikářkou a tuto práci vykonává, jinak ani neumí,
s vysokým nasazením. Snaží se být u všech důležitých událostí v životě
města. Je předsedkyní OS Lodžie. A také Občanského sdružení SH,
které se podílí na organizování programů v galerii J. B. Spektrum ve
Vokšicích (Prvomájové odpoledne, Hudebně-literární festival).
Bílková Jitka
V únoru vystoupila na pravidelné akci Jičínské besedy se skvěle
přednesenou, poutavou a bohatě dokumentovanou přednáškou
„Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín“. Zajímavý byl i
její příspěvek na konferenci o V. Čtvrtkovi, kde byl K. Kazbunda také
zmíněn.
Bittnerová Zdeňka
Je nejen knihovnicí v Ostružně, ale organizátorkou bohatého kulturního
dění v obci. Sem patří vyhlášení čtenáře roku 2010, velikonoční
výstava, Cuketománie, Dětský den, Dýhování a jiné akce. Ostruženská
knihovna není její zásluhou jen místem k půjčování knih.

JIVÍNSKÝ ŠTEFAN

ocenění za pozoruhodný kulturní počin na okrese Jičín - 16. ročník
bude slavnostně udělen

25. února 2012 v 16 hodin v Kulturním domě ve Slatinách
Pořadatel: Štefanská komise & Nadační fond Jičín - město pohádky &
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín & Prochoroviny
Spolupořadatel: obec Slatiny
Partneři: Agro Slatiny, S & S Spojovací materiál Sobotka, Jičín
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Bystřičtí
O tom, jak zaujal jejich
betlém, dostali jsme
zprávu od Bodláka a
Pampelišky:
„Nespokojili
se
s
„elektrifikací“ nějakého
stromku,
ale
pro

všechny, kteří v Bystřici bydlí nebo třeba jen projíždějí,
instalovali „slámový Betlém“. Je úžasný a vždy, když jedeme
okolo s naším synkem, musíme minimálně přibrzdit, abychom
mohli vyslechnout, že je tam Ježíšek, Marie a Josef.“
Cukrárna Karolínka Libáň
Cukrárně nejde jen o cukroví, ale pořádá i poetické podvečery s
křeslem pro hosta, spolupořádá Foersterovy dny - hudební
festival. Příjemné prostředí, výborná atmosféra, zajímaví hosté
jako Lída Rakušanová, prof. Pafko. Kultura se dá dělat všude.
Podstatná je dobrá vůle.
Čeliš Eduard
Tento bělohradský občan se svými přáteli napsal knížku povídek
pod názvem „Už tě vidím, Bělohrade“. Tato kniha příběhů
z Bělohradu volně navazuje na povídkovou knihu, vydanou pod
názvem „Copak mě nevidíš aneb 48 bělohradských lodiček“.
Fejetony, vzpomínky, příběhy, vyprávění.
Čermák Karel
Jako každý rok, i letos vykázal rozsáhlou přednáškovou činnost,
například 21. ledna 2011 – „Český ráj na sklonku RakouskaUherska“, 20. října 2011 – odborný přednáškový příspěvek na
mezinárodní konferenci „Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka“.
Poutavé jsou všechny jeho články z historie.

Erben Antonín
Organizuje po 2 roky společenská setkání Léčení hudbou, v tomto roce
v běcharském Kulturním domě. Podílel se na přípravě a průběhu
oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela v Běcharech.
Zajistil 6. Včelařský ples a Okresní včelařský den v Židovicích. Je
pilným dopisovatelem regionálních novin.
Fajstauerová Hana a Kořínková Jana
Pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Zvou Jičíňáky na
Čaj o páté do jičínského zámku. Promítají staré fotografie Jičína a
navádějí účastníky ke vzpomínání, a oni rádi povídají, jak to tenkrát
bylo. Setkání je příjemné i cukrovím, které připravují.
Fléglová Štěpánka
a žáci literárně dramatického oddělení hořické ZUŠky. Ti se nejen učí
základům dramatického umění, ale přispívají kulturnímu dění ve městě.
V poslední době je to řada zajímavých představení, např. Krysaře nebo
nastudování Erbenovy Věštkyně. Jejich konání obohatilo Erbenovy
oslavy v Hořicích.
Franc Václav
Tato nominace je za publikační činnost pana spisovatele, člena
jičínského Literárního spolku. Kromě pravidelného vydávání měsíčníku
Kobra a literárního časopisu Čaj, vydal v roce 2011 knihy Svědek
neposkvrněného početí a Dvakrát vrtej, jednou trhej. Zejména druhé
dílo napovídá, kde bere pan doktor své inspirace.

Divadelní soubor Erben Miletín
Skupina miletínských ochotníků sehrála hru o životě K. J. Erbena
Vázání kytice. Toto představení v Pivovarské zahrádce bylo
jednoznačně kulturním vrcholem celých erbenovských oslav. Při
představení diváci do posledního okamžiku nespustili oči z
jeviště a poté odměnili herce dlouhým potleskem i ovacemi ve
stoje.

Gregorová Jarmila
Paní Gregorová připravila výstavu, na které se vyřádily téměř všechny
děti z Hořic a okolí, a také se zábavnou cestou ledasco o tradiční
zapomenuté činnosti dozvěděly. „Krteček nechyběl“. Ideální výstava
pro děti, školní kolektivy a celé rodiny. Skvělé poučení o tom, co
pořídit ze lnu.

Doskočil Pavel
Ve výstavní síni v Lodžii uspořádal výstavu, která provokovala
k přemýšlení. Neobvyklou, ale zajímavou expozici uvedl na
vernisáži i hudbou z vlastní basové kytary. Těžko se popisuje
onen keř, vyrůstající z koštěte a představuje se nezvyklé, ale
hluboké pojetí výtvarna, které počítá se spoluúčastí diváka.

Háša Matouš
Je žákem hořické „šutrárny“, tedy Střední průmyslové školy kamenické
a sochařské. Jeho podzimní výstava v Galerii plastik v Hořicích se
jmenovala PO KROK a měla úspěch. Skulptury jsou nápadité zejména
svým kontextem. Kombinuje postavu, či její část, s okolím. Neopomíjí
ani náboženskou tématiku

Dostálová Iva
Je knihovnicí v Chomuticích. A knihovna tam není jen místem
pro půjčování knih. Paní knihovnice aktivně pracuje s dětmi
(pořádá pasování prvňáčků na čtenáře, připravuje a realizuje
besedy pro školní děti), vytvořila on-line katalog. O všem
informuje na stránkách knihovny.

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice
Hlavním posláním tohoto sdružení je poskytovat kvalitní hospicovou
péči těžce nemocným v domácím prostředí. Dávají však o sobě vědět i
kulturními počiny, jako třeba uspořádáním výstavy Nevšední tvář
radosti v hořickém muzeu, drobným prodejem při adventním trhu nebo
předvedením živého betléma 23. prosince před hořickou radnicí.

Dubinová Terezie
Letos vydala učebnici „Jak učit o holocaustu“. S důkladnosti
sobě vlastní našla mnoho dokumentů: dopisy, citace z novin,
z knih a další. Jejich barevné rozlišení pomáhá učitelům i žákům
v tvůrčím studiu. To je jen doplněk k rozsáhlé a poutavé
přednáškové činnosti v regionu.

Chlumský Miloš
Ředitel jičínského gymnázia se velmi originálním, nápaditým a
vtipným způsobem vzepřel technokratickému návrhu zbourat historické
oplocení s pískovcovou podezdívkou z roku 1883 před Lepařovým
gymnáziem za účelem rozšíření parkovacích míst. Tím se podařilo
zachránit architektonický prvek, který je součástí panoramatu
jičínského gymnázia,

Egert Jaroslav
Vydal knihu „Historie mlýnů na Žehrovce. Život a příroda kolem
nich“. Jejímu vzniku předcházela zodpovědná a trpělivá
příprava, která je na výsledku práce patrná. „Bylo třeba studovat
mnoho archivních materiálů, mluvit s pamětníky, vracet se na
některá místa a tok Žehrovky mnohokrát projít křížem krážem,“
přiblížil Jaroslav Egert.

Chodějovská-Bílková Eva
Nominace je za její veškerou přednáškovou činnost, zejména za
přednášku pro Jičínskou besedu 6. 5. 2011 „Architekt Čeněk Musil a
jeho regulační plán města Jičína“. Poutavá, skvěle dokumentovaná.
„Malá Eva“ je odbornicí na plány a mapy a své bádání v této oblasti
dobře spojuje s historií.

Erbanová Alena
Knihovnice z Miletína. Její knihovna byla vyhodnocena jako 2.
nejlepší základní knihovna v republice. Vzniklo při ní mateřské
centrum, rozvíjí se bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní
činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel. Miletín má 883
obyvatel, z toho je 170 registrovaných čtenářů.

Jandejsek Pavel
Jičínský pan vikář je i vystudovaný muzikant. Zorganizoval mnoho
benefičních koncertů na záchranu varhan u sv. Jakuba v Jičíně. Má
svoje trio, hostuje v dalších orchestrech. Například 1. 9. 2011 při
koncertě v kostele sv. Jiljí v Železnici. 20. 11. 2011 hráli u Ignáce v
Jičíně skladbu Missa Brevis od Pavla Josefa Vejvanovského.
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Jindra Josef
Byl hlavním organizátorem Dne poezie pro Literární spolek při
Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. V pořadu připomněl básníky
našeho kraje, byly promítnuty i obrázky. Pan Jindra píše básně i
prózu, vydává své knihy, rediguje časopis od Ještěda k Troskám.
Katalpa - OS, Hořice
Sdružení již čtvrtým rokem pořádá pro veřejnost workshopy, při
nichž si zájemci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky, třeba
malování na hedvábí, práci s pedigem, naučit se pod odborným
vedením kreslit a malovat anebo si zhotovit vlastní vánoční
dekorace.
Klub K. J. Erbena a Město Miletín
Město ve spolupráci s Klubem K. J. Erbena skvěle zorganizovalo
erbenovské oslavy při příležitosti 200. výročí narození jejich
nejslavnějšího rodáka, jichž se mimo jiných zúčastnila i početná
delegace zahraničních bohemistů. Součástí oslav byla řada
koncertů i jiných vystoupení.
Knihkupectví U Ignáce v Jičíně
Paní Bohunce se daří zvát do Jičína zajímavé lidi na přednášky a
besedy. Jedním z nich byl i profesor Erazim Kohák, po jehož
přednášce se ještě dlouho diskutovalo. Boh. Korbelářová je
dobrým knihkupcem, který rád poradí, promluví se čtenářem. Jeli třeba, naloží knihy do kufru a jede za čtenářem na různé akce.
Knihkupectví U Ignáce v Jičíně
V rámci pozvaných hostů podařilo se zorganizovat šňůru
představení Listování (Masarykova obchodní akademie Jičín,
Nová Paka, K- klub Jičín) pro představení knihy T. Sedláčka
Ekonomie dobra a zla. Další způsob, jak přiblížit knihu lidem. Na
představení si vedle L. Hejlíka ekonom Sedláček i zahrál.
Knihovna Václava Čtvrtka a další pořadatelé
Konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“ se konala od
20. do 22. 10. a znamenala nejen přednášky, ale i slavnostní
večer v Porotním sále (vzpomínky, křest knihy…), Přátelské
setkání v KVČ (o knihovně a jejích akcích, o vydaných
Pracovních listech). Patřila sem i výstava v muzeu i procházka
městem a další konání.
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
Od února nabízí knihovna k zapůjčení čtečky elektronických
knih. Zatím jsou dvě a půjčují se maximálně na měsíc. Čtenář
dostane zároveň nabídku nejméně patnácti adres, odkud si může
knihy stáhnout. Některé jsou zdarma. Slušný výběr je v knihách
z povinné školní četby.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
I když čtvrtkovská konference byla hlavní akcí roku 2012, má
knihovna spoustu dalších. Například festival v Zahradě poznání,
kde měl úspěch Richard Pachman. Potěšitelná je i spolupráce se
školami.
Kociánová Věra
Kromě své profese kastelánky, kdy na hradě Pecka v průběhu
sezóny zajišťuje různé kulturní akce, se významně podílela na
publikaci „Novopacko. Hrad a městys Pecka“, vydala „Litevské
pohádky“. Spolupracovala i na publikaci „Hrad Pecka“. Je
členkou redakční rady čtvrtletníku Listy Peckovska a píše do
něho články.
Kociánová Věra
Z litevských folklorních sbírek vybrala, přeložila a převyprávěla
pohádky z Pobaltí. Spolu s V. Jiráskem je pak vydala vlastním
nákladem. Pro peckovské spoluobčany uspořádala z knížky
autorské čtení.

Koláční Jitka a Ondřej a spol.
Uspořádali cyklus koncertů vážné hudby v Jičíně i jinde, které si
zaslouženě získaly okruh stálých návštěvníků. Pečlivě vybraný
program, vynikající výkony obou houslistů i jejich hostů, zajímavé
průvodní slovo. Pozoruhodné je, že vnáší na koncertní podium humor a
vyprávění, čímž činí muziku poutavou i pro neznalé.
Koláčný Ondřej a spol.
Kromě své ženy zve si Ondřej i rozličné kolegy a přátele. Jejich
koncerty, často hrané na historické, či netradiční nástroje, jsou
prokládány vtipnými komentáři. V porotním sále hrál i bosý perkusista.
Kolodiy Olha
Před dvěma lety se ujala opuštěného hořického sboru Ratibor a Vesna, s
nímž již nastudovala několik úspěšných programů. Pozvedla úroveň
sboru a svým nadšením vlila zpěvákům novou chuť do práce. Sama je
skvělá zpěvačka. Sbor má bohatý repertoár – od Dvořáka po koledy.
Komárková Romana
Knihovnice Městské knihovny v Kopidlně, spoluorganizátorka
Kopidlenských slavností 2011. Pořádá besedy pro mladé čtenáře, řadu
akcí v rámci Týdne knihoven. Pořádá drobné výstavky, spolupracuje
s kronikáři, podílí se na dalších kulturních akcích ve městě. Přispívá do
Kopidlenských listů.
Kopidlenské slavnosti – pořadatelé
Součástí byla výstava z historie města, pestrý kulturní program byl
spojen s oslavou výročí místního dobrovolného hasičského sboru.
Proběhla výstava obecních a sportovních kronik, prezentace místních
spolků a organizací i výstava prací keramického kroužku při ZŠ.
Korbelářová Bohunka
Knihkupka Karmelitánského knihkupectví v Jičíně. Nejen, že pozvala
do Jičína mnoho zajímavých lidí na besedy, ale dochází s kufrem knih
na různé akce, kde prodává.
Koťátko Josef a Obecní úřad Holín
Obec spolu s ZO ČSOP Prachovské skály uspořádaly zajímavou
besedu o Prachovských skalách. Lidé ze vsi rádi zavzpomínali.
Ochranář a horolezec Pepa Koťátko má paměť skvělou. A posluchači
ze vsi, pokud zapomněl, připomněli. Zejména si Pepa pamatuje, které
filmy ve skalách vznikaly, a mnoho příhod z natáčení.
Kracík Pavel
Za vynikající vedení a prezentaci Jičínské besedy, za probouzení zájmu
o historii a památky, za náročná a přitom vhodnou formou předkládaná
témata, kterými sytí dlouhodobě jičínskou veřejnost prostřednictvím
besed a přednášek, pro které dovede vybrat opravdové znalce.
Za odborný příspěvek na mezinárodní konferenci Pohádkové vzkázání
Václava Čtvrtka, za zorganizování prohlídky pražské výstavy o Karlu
Škrétovi. Za archeologický nález ostatků svaté Sekundiny. Také za boj
o záchranu kostela Všech svatých v Sedličkách, stavby, bez které by
Zebín nebyl Zebínem.
Kracíková Jindřiška
Hebraistka J. Kracíková přednáší o židovských svátcích a zvycích.
Spoluorganizuje kulturní akce pořádané v synagoze (festival, koncerty,
filmy), vede komentované prohlídky židovského hřbitova. 14. března
měl festival Jičínský šoulet třetí ročník. Dopoledne se na židovském
hřbitově s paní doktorkou hezky povídalo.
Krausová Světla
Knihovnice z Valdic, která zaslouží poděkování za příkladnou práci
s dětmi, za pořádání kulturní akce v knihovně (vyhlášení čtenáře roku
2010), za vedení loutkového divadla Zebíňáček. To mělo sice tradici,
ale i odmlku. Až přišla Světly vnučka s iniciativou – a zase se začalo
hrát. Mají hezké stránky na internetu.
Krupka Jiří
Je duší ZO ČSOP Prachovské skály. Zorganizoval řadu osvětověpoznávacích výletů se zaměřením na přírodní krásy Českého ráje,
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uspořádal besedu s pamětníkem a ochráncem přírody Josefem
Koťátkem. Je příjemné vydat se na cestu se zasvěceným
průvodcem. Jiří Krupka takovým je. Ochranář, který umí.

z návsi stalo příjemné místo. Pan Tryzna je sochař samouk a většinu
sochání dělá motorovou pilou. Jen na detaily jde pak ručně.

Krupka Petr
Za pořady „Před oponou“, ve kterých se opakovaně snaží dávat
prostor místním pamětníkům, oživuje vzpomínky na věci dávno i
nedávno minulé a vytváří příjemná setkání pro všechny, kteří
mají Jičín rádi. Kupříkladu říjnové setkání bylo věnováno
sportovnímu dění a protagonistou byl J. Všetečka.

Listování – skupina herců okolo L. Hejlíka
Zajímavým způsobem interpretují knihy. To není autorské čtení, ani
dramatizace. Něco mezi. Prostě přivádějí knihy na scénu. Je u toho
humor, divadlo, mimika, někdy i autor. Jako tomu bylo s Tomášem
Sedláčkem, autorem – Ekonomie dobra a zla. Tuhle knížku „hráli“
například v Jičínském Káčku. Pak taky inscenovali dílo polského autora
M. Szczygiela Gottland.

Křelina Jakub
Mladý jičínský výtvarník. V lednu měl pozoruhodnou výstavu
v Lodžii. Plastiky, obrazy – ale vše poněkud jinak, než jsme
zvyklí. Na dotaz takto odpověděl: „Jsou to věci, které mají
přinášet radost.“ A pak mluvil o tom, že ty věci mají asociovat
vzpomínky. Taky o čerpání energií.

Literácy Jitčín
Jsou iniciátorem a doprovodem mnoha akcí (Masopust v Jičíně, poutě
aj.). Slavná byla zejména Missa Brevis od Pavla Josefa Vejvanovského.
Slavnost k svátku muzikantů Caecila varhanice v rámci koncertantní
bohoslužby měla premiéru po 347 letech. Soubor (sbor i kapelu) vede
všestranný muzikant a hudební vědec Michael Pospíšil.

Kula – divadlo herců s postižením, Jičín
Pro rok 2011 nastudovali hru Hmyzáci, volně zpracovanou podle
Karla Čapka. Hráli ji v Apropu, v Káčku i na dalších místech. Je
pozoruhodné, jak vozíčkáři své divadlo berou zodpovědně, jak ho
prožívají. Režisérka Anička a ostatní pomocníci vybírají divadlo,
kde jsou pěkné písničky a inscenují tak, aby bylo dost pohybu.

Luniaczek Petr
Ač Jihočech, při svých výletech fotografuje lidovou architekturu i
v Českém ráji. Z pořízených fotografií pořádá výstavy. Letos v galerii v
Bukvici. Píše články do regionálního tisku, vydal několik publikací a
průvodců s regionální tematikou. Roubené chalupy v ČR zná a umí o
nich pěkně mluvit.

Kůsovic koledníci
I v čase předvánočním rozdávali radost. Krom všeobecně
známých koled prezentují i ty vlastní, které jsou stejně krásné a
hladí. Jejich předvánoční koncert 17. prosince na Veliši byl tím
pravým adventním pohlazením. Kdysi Petr Kůs a Fámy, nyní –
Petr Kůs a koledy na Veliši.

Markvartičtí
Žijí díky knihovně, knihovnici R. Tomášů a dalším lidem kulturním
životem. 2. dubna vyčistili a otevřeli studánku. Nejen čistá voda
pramenitá, ale i hezký program při otvírání. Kromě dalšího kulturního
dění tedy i obnova lidových tradic. Pořádají koncerty, zejména
v kostele. 29. prosince si zorganizovali výlet na Kost.

Kužel Břetislav
Po celé léto byla v Porotním sále jičínského zámku výstava
obrazů pana malíře. Na jeho obrazech je vtip, jičínské příběhy,
ale i kvalitní kumšt. Vzpomínky na mládí, na předky, na Jičín
minulý. Hezké bylo, jak si Břeťa svou výstavu opečovával a rád
si povídal s návštěvníky.

Matějovský Pavel
Ředitel novopackého gymnázia. Škola navázala přátelství s nepálskou
školou a organizuje podporu na její provoz. Pan Matějovský uspořádal
v Nové Pace přednášku o cestě do Nepálu a tamním životě. Přivezl
spoustu fotografií a zajímavých poznatků. Srovnání s chudou krajinou
je pro nás poučné.

Kužel Jan
Pan sochař z Dobré Vody už má v okolí mnoho svých soch. Je
taky autorem dřevěných jesliček, kterými ozdobil v letošním
adventu hořické náměstí. Jeho další artefakty lemují např. novou
hořickou cyklostezku na Dachova. Jak bývá dnes zvykem,
mnoho práce udělá motorovou pilou, ručně jen detaily.

Mečířová Jitka
Studuje zajímavé osobnosti našeho kraje (Rais, Mašínová, Mácha …) a
pořádá poutavé besedy v Lázních Bělohrad a okolí. Paní Mečířová není
profesionál. Tím důkladněji sbírá podklady, dokumenty a připravuje si
srozumitelné a poutavé povídání. Samozřejmě reaguje na kulatá výročí
spisovatelů, ale hlavně mluví o autorech z našeho kraje.

Kvaček Robert
Český historik, profesor Karlovy univerzity. Bydlí v Jičíně. Stále
vykazuje velkou přednáškovou i publikační činnost. Pozoruhodné
jsou jeho doplňky k přednáškám jiných kolegů, které samy o
sobě jsou další přednáškou, zajímavě vyslovenou a tuze
poutavou. Tak se projevuje na akcích Jičínské besedy i jinde.

Městská knihovna Hořice
Knihovnu zpřístupnili tělesně postiženým občanům. Ocenění je i za
spolupráci se sdružením Klokánek, za Noc s Andersenem, za pořádání
cestopisných přednášek ve spolupráci s Klubem českých turistů
v Hořicích, za organizování lekcí internetu pro seniory a za příkladnou
práci s dětmi.

Kynčlová Zlatuše a spol.
Byla hlavním organizátorem oslav 100. výročí budovy Mateřské
školy (Opatrovny) v Jičíně, k nimž mj. patřila dokumentární
výstava, přednáška Vladimíra Úlehly, fotografická publikace,
prezentace školy i založení její nové kroniky. Mateřská škola 17.
listopadu v Jičíně patří k nejstarším MŠ v republice.

Městské muzeum a Městská knihovna Hořice
Nominace je příkladem dobré spolupráce městských institucí.
Zorganizovali projekt K. J. Erben a jeho kraj. Ten představoval řadu
přednášek pro školy a veřejnost, výstava o životě a díle autora. Součástí
projektu byla fotografická soutěž „Tudy chodil Karel Jaromír“ a
výtvarná soutěž „Erbenův svět dětskýma očima“.

Lázně Bělohrad, město a lázně
Jako první v našem okresu uvedli obnovenou divadelní hru Dívčí
válka. I přes vytrvalý déšť, který ustal až v druhé půlce
představení, zavítal 4. 8. do Bažantnice velký počet diváků, kteří
se po celou dobu výborně bavili a jistě neodcházeli zklamaní.

Miletínští – obec, divadelní soubor
Velmi zodpovědně připravili udílení Jivínského Štefana 25. 2. 2011. Je
vidět, že miletínští divadelníci a další umí. Obec splnila pořadatelům
všechna přání, ba i více (skvělé občerstvení a další, i miletínské
modlitbičky byly štefanské). Je vidět, jakou výhodou je, když je v obci
dobrý divadelní soubor.

Lhota Hlásná - aktivní občané
Hasiči i ostatní aktivní lidé ve Lhotě vymysleli, že když pokácí
starý javor, bude škoda ho jen tak spálit. A tak pozvali pana
sochaře Tryznu, který vyrobil zvoničku i další figury a tak se

Mizerová Radka
Jičínská výtvarnice. Každého upoutají neuvěřitelně nápadité, vtipné a
dojemné scény divadelních her souboru Anička a letadélko. Jejich
představení se mohou odehrávat na téměř absolutně minimalizovaném
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prostoru, přesto dojem z nich se rovná dojmu z tzv. velké scény.
Její osobní skromnost promítá se i do jejího díla.

televize a lidi drželi víc při sobě. Bylo by dobře, kdyby skrze obnovení
starých zvyků tahle situace zase nastala.

MKS Lázně Bělohrad
Bělohradští v Památníku K. V. Raise dokazují, že i v skromných
podmínkách dovedou připravit poutavý a hlavně všestranný
program. Od Velikonoc s jarními květinami přes výstavu obrazů,
výstavu panenek, či zahrádkářskou, až po betlémy. Potěšitelná je
i spolupráce se školou, která vedla k výstavě prací žáků na téma
řecké báje.

Paměť a svědomí – OS, Jičín
Spolu s jičínským muzeem uspořádalo vzpomínku na Aloise Hlavatého.
Film, vzpomínky pamětníků, poutavé vyprávění o vzácném člověku… .
Konalo se 28. 6. , 105 let od narození A. Hlavatého, který přetrpěl kruté
komunistické žalářování, nezanevřel, ale své vzpomínky sepsal a vydal.
Byl i dobrý kreslíř a básník.

Mrkáček Zdeněk
Nejen vydal fotografickou knížku Jedinečný Český ráj, ale skvěle
ji 9. března 2011 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně předvedl
čtenářům, promítal fotografie a držel poutavý výklad. Pan doktor
je pracovníkem CHKO a má to štěstí, že umí spojit profesní
zájem s fotografováním, ale hlavně skvěle lidským přístupem
k přírodě.
MŠ Valdice
V květnu sehrály děti ze školky skvělé představení Lví král.
Mladí herci předvedli odvážná a nebojácná vystoupení.
V programu se jich vystřídalo 96. Je milé, že valdická školka se
podílí i na přípravě festivalu Jičín- město pohádky. Každoročně
připravuje pro hádankářské království úkoly pro děti
předškolního věku.

Plachý Jjří a OS Stezka Češov – Veselí
Regionální neprofesionální historik se dal dohromady s OS Stezka a
společně připravili archeologickou vycházku k zaniklé osadě Blížkov.
Po prohlídce šli i do Češovských valů. Pan Plachý ze Slavhostic má
nastudovánu historii okolí a rád své poznání předává dalším. Sešlo se
69 lidí různého věku. Konalo se 2. dubna 2011.
Pluhařová Ilona
Členka LISu svojí povídkou uspěla v literární soutěži Řehečská slepice
2011. Se žáky mapuje historii města Kopidlna. Prezentuje svoji tvorbu
na festivalu Jičín - město pohádky, na Rozloučení s prázdninami v
Psinicích, při Kopidlenských slavnostech.
Pluhařová Ilona
Spisovatelka z Valdic. Reprezentovala Královéhradecký kraj v Banské
Bystrici. Podílela se na omalovánkách Stulík a Silenka, které s jejími
texty vyšly v polštině v překladu Lucie Kubínové.

Muzeum přírody Český ráj
Činnost muzea, které má sídlo na Prachově, je hodně zaměřena
na obojživelníky, mají tam mnohé na ukázku. Ale neomezují se
jen na své pracoviště, šíří osvětu, přednáší po kraji. V jičínském
Káčku (K-klubu) měli například výstavu fotografií obojživelníků
a v besedě pěkně jejich život dětem vysvětlili. M. Šandera měl i
fotografickou výstavu v Železnici.

Popovičtí
Popovice patří k Jičínu, ale žijí si svým bohatým klturním životem
Kupříkladu v prosinci měli: turnaj ve stolním tenise, turnaj v dámě,
Mikulášskou a 27. 12. skvělý koncert Literácy Jitčín v kostele Panny
Marie. Zněla Missa Super Adama Michny z Otradovic a výběr méně
známých koled.

Mužíček Vlastimil
Pan malíř v prosinci otevřel svou novou galerii v Nové Pace. Na
vernisáži, kterou skvěle uvedl, dokázal, že nechce vystavovat jen
své obrazy. Byl tu Salaba, Ščigol, Typlt i Janoušková. A
samozřejmě i obrazy pana galeristy. Ten nemusí za svými
náměty daleko. Své světlem prozářené krajiny nachází v blízkém
okolí.

Pospíšil Michael
Muzikus univerzální, hudební teoretik, který umí skvěle lidsky a
srozumitelně promluvit. Je nominován za přednášky (poslechové
dílny), např. Masopust, Vzkříšení, Michna …, za hudební doprovod při
procesích (Trojice, Sv. Anna, Dušičky aj.), za mše a koncerty (Jičín,
Ostružno, Popovice, Libštát), za pořady z dějin barokní hudby
v jičínské knihovně.

Obecní knihovna E. Štorcha v Ostroměři
V prostorách knihovny se instalují výstavy, besedují zajímavé
osobnosti, uskutečňují se přednášky pro veřejnost, počítačové
kurzy pro seniory, výtvarné dílny, o prázdninách je organizován
příměstský tábor. Besedují tu s hasiči, policisty, ale jistě největší
úspěch měla Procházka mezi strašidly s následným spaním
v knihovně.

Pospíšil Michael
Dvojitá nominace Michaelova chce zdůraznit šíři zájmů a rozmanitost.
K určitému projektu dovede shromáždit muzikanty s historickými
nástroji, Literácy se připojí a vznikne zážitek, jako třeba při vánočním
provedení Michnovy mše v Popovicích.

Ohařičtí
Připravili překvapení. Malé, ale příjemné. Když jdete po cestě od
Trojice do vsi, tak najednou nahoře najdete rozcestník a lavičku.
Je tu milo posedět, ale hlavně si uvědomíte, jak málo stačí, aby to
milo bylo. Zbytek prkýnek, kolík a vhodně vymyšlený nápis o
tom, co je odtud k vidění. Bez grantů, schůzí, žádostí. Stačí jen
dobrá vůle.
OS Baševi, Jičín
Uspořádali vzpomínku na odchod židů do transportů. Uskutečnila
se 9. 1. v synagoze i u pamětní desky na nádraží. Do synagogy
přišlo 40 lidí, na zídce hořelo 89 svíček. A keř u nádraží kvetl
žlutými květy. Ano, v lednu. Okolo byly rozsvícené svíčky. A
kdo ten keř „rozkvetl“, se neví. Vlastně ví, ale je to důležité?
Ostruženští a Literácy Jitčín
Po staročeském zvyku uspořádali skvělý masopustní průvod
s maskami, muzikou, medvědem, který vytancoval hospodyni a
dostal za to panáka. Přesně tak, jak za starých časů, kdy nebyla

Prochor, Komárková Ivana a spol.
Ještě sem patří Jiřka Doušová, Vladimír Hochman a další, kteří ve
spolupráci s KZMJ uspořádali dokumentární výstavu, mapující činnost
spolků a sdružení, kterou si zájemci mohli prohlédnout 1. května na
nádvoří jičínského zámku. Bylo skvělé podívat se, co všechno se
v Jičíně děje.
Prokeš Pravoslav
11. 3. otevřel v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně výstavu svých
fotografií. Fotí moderní technikou, ale fotografie v počítači upravuje
minimálně. Tvoří hlavně při snímání. Je-li třeba, tak si počká.
Kupříkladu při snímání nočního slaňování ve skalách. Na vernisáži
spolupracovala i dcera Ester. Mladá studentka a už měla v galerii
úvodní slovo.
Psychiatrické oddělení nemocnice Jičín
V Galerii radosti v jičínské knihovně měli pacienti výstavu obrazů.
Obrazy vznikaly pod vedením pana Kořínka v rámci léčebné metody,
která se jmenuje arteterapie. Příklad toho, jak pomocí malování
překonávají své zdravotní potíže. Věru, nebyly to nekvalitní obrazy.
Občas veselost, optimismus, občas nostalgie až smutek.
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Ratibor a Vesna - pěvecký sbor, Hořice
I v roce 2012 měl sbor úspěšnou sezónu. Absolvoval zejména
hezké koncerty v čase adventu v Hořicích, v Chodovicích a ve
Velkém Vřešťově. Tradičně potěšil koledami také klienty hořické
LDNky. Ratibor vznikl v roce1862, Vesna v roce 1870. Oba patří
k nejstarším sborům u nás. Sbormistryní je paní Božena
Stopková.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzeum připravilo výstavu „Jičínské inspirace v díle Václava
Čtvrtka“, která vhodně a zajímavě doplnila konferenci
„Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“. Na výstavě bylo zřejmé,
jak dřívější noviny tiskly pohádky a jiná literární díla.
Pozoruhodné bylo taky, jak byl Rumcajs různě hrán na divadle a
že existuje i zpěvohra.
Rejmanová Dana
Knihovnice z Jičína. Její zákusky na předání Jičínské pečeti V.
Úlehlovi byly jedna báseň. Básním se věnuje i jinak. Její přednes
Erbena ve spolupráci s triem Ad Libidum, se kterým jezdí po
kraji, je skvělým zážitkem. Dana s triem vystupovala i v kostele
Všech svatých pod Zebínem, tím připomněla a oživila i tuto
památku.
Rejmanová Dana
Je členkou Jičínské besedy, stará se o propagaci a organizaci
přednášek. Kromě toho organizuje i řadu koncertů, zejména
v kostelech, které jsou benefiční pro záchranu varhan.
Ryba Jiří
Sklářský výtvarník z Lomnice. Jeho výstava ve Vokšicích byla
úžasná. Skla, často jsou to dvojice, vyhlížejí podle toho, zda se
díváte proti oknu, nebo proti lampě. A v nich bubliny. I tohle
všechno musí mistr brát v úvahu, když tvoří. A šperky? Titěrný
řetízek a na něm masivní sklo, které mění barvu. Při své tvorbě
spolupracoval i s V. Komárkem.
Řehečská slepice
2. dubna proběhlo v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně vyhlášení
výsledků už 10. ročníku literární soutěže Řehečská slepice.
Taková malá obec a už má celorepublikovou soutěž. Pořádá ji
Sdružení rodáků a přátel Řechče, ale je to v podstatě rodina
Václava France. Nemají na to žádný grant, sponzorují se sami.
Stačí dobrá vůle.
Řehečské kvarteto
Kvarteto vzniklo jako „vedlejší produkt“ literární soutěže
Řehečská slepice. Reprezentuje Jičínsko po celé ČR a šíří umění
i na jižní Moravě, kde jejich písně vůbec neznali. Jsou nedílnou
součástí festivalu Jičín – město pohádky. Vystupovali i v
německém Erbachu, kde uspěli písní „Cestářská“ v němčině.
Vymýšlejí si nové texty k lidovým písním.
Seyčková Nina
Studentka filozofie, které se povedlo připravit scénář, zajistit
prostředky z evropských zdrojů a přispět k realizaci významné
přestavby Šrámkova muzea v Sobotce. Jsou tu
nové
audiovizuální efekty s grafickým přiblížením života Fráni
Šrámka a k návštěvníkovi mluvícími ukázkami Mistrova díla.
Vernisáž byla uskutečněna před Vánocemi 2011.
Skauti - středisko Hořice
Nominace je za to, že nabízí smysluplné trávení volného času, za
to, že i dospěláci se dokáží dát dohromady a vyrazit na brigádu,
na výlet nebo na ples a dokonce i na společnou dovolenou, za to,
že jsou skvělá parta bez rozdílu věku. I za to, že letos pro nás
všechny opět přivezli betlémské světlo.
Skleróza
Nově vzniklý divadelní soubor je odnoží hořické taneční skupiny
Artrosa. V letošním roce nastudovali a několikrát předvedli své

první představení „Dlouhý“ s výraznými „cimrmanologickými“ prvky.
Režisérem je dr. František Kozel. Děj hry doprovází deset písní
legendárního Semaforu šedesátých let v podání Acoustic Bandu.
Smolík Robert
Spolu s Jaromírem Gottliebem vypracovali projekt Jičín -Valdštejnovo
město, který už 3 roky řídí s viditelně dobrými výsledky. Také on má
obrovský podíl na rychlém rozjezdu Valdštejnské lodžie. Dokladem je
prázdninové otevření astronomicko-astrologické expozice ve
Valdštejnské lodžii.
Spolek hořických rodáků v Praze
Hořičáci v Praze se pravidelně schází, informují se o všem, co je
v Hořicích nového, a vyslechnou přednášku. Pozornost si zaslouží
především nový předseda Jiří Šulc za zajímavé programy pro členy
spolku a za upevňování vazeb k rodnému městu. I za zajímavou
přednášku na téma „Co daly Hořice Praze“.
Spolek občanů a přátel města Jičína
Za pořad Před oponou, kterým Petr Krupka či Radovan Sál zvou
pamětníky (učitele, sportovce, lékaře ) a společně s diváky vzpomínají
na slavnou historii Jičína v jejich oboru. Spolek je aktivní, schází se
každý měsíc a ze svých schůzí posílá radnici připomínky a návrhy na
dění ve městě.
Spolky a organizace v Jičíně
KZMJ chce, aby 1. máj v Jičíně byl pestrý a zábavný. A tak jičínské
spolky a jiné instituce vystavovaly na nádvoří zámku ukázky o své
činnosti. Současné a minulé. Od pěveckých sborů přes Mateřské
centrum až po Mariánskou zahradu. Lidé chodili a divili se, co všechno
se v Jičíně děje. Vzpomínali nad fotografiemi a kronikami.
Stezka Češov-Veselí – OS
Veselští a Češovští naučnou stezku nejen vybudovali, ale každý rok
zvou pěšáky, kolisty i automobilisty, aby si stezku prošli a projeli.
V každém kostele, či jiném významném místě byl připraven průvodce,
který poinformoval o zajímavostech. V roce 2011 byla stezka
prodloužena i na Hradišťko. Konalo se 23. července a přišlo víc než
100 lidí. V kozojedském kostele byl koncert.
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
Měla skvělý nápad uspořádat letošní studentské sochařské symposium k
800. výročí narození sv. Anežky České. Sympozia se každoročně
účastní žáci 1. - 4. ročníku středních škol s podobným uměleckým
zaměřením jako je hořická škola. Díla již zdobí řadu míst a jedna
Anežka se dostala dokonce až do Senátu. Školní sympozium bylo
založeno v roce 1999.
Studenti hořického gymnázia
Stále se snaží o udržování všech bohulibých tradic, které se v průběhu
více než 50leté historie vytvořily – Pestrý zábavný večer, Zobácký bál,
vydávání studentského časopisu Tempus. Kupříkladu školní
volejbalová družstva vyhrála okresní turnaj. Příkladně kladný vztah
studentů ke své škole projevil se při snaze o její záchranu.
Svoboda Jaroslav
Podílel se na přípravě a průběhu výstavy v rámci Kopidlenských
slavností na Městském úřadě v Kopidlně. Na výstavě byly kroniky,
fotografie, i mnoho dalších dokumentů o životě města v minulosti. Jeho
seriál o kopidlenských doktorech byl zveřejňovaný na pokračování v
Kopidlenských listech.
Šedivý Miloš
Regionální muzeum a galerie v Jičíně jemu a Vladimíru Komárkovi
uspořádalo výstavu. Architekt Šedivý přivezl nápadité a pestré
keramické artefakty, které s Komárkovými obrazy ladí. Dernisáž
výstavy byla parádní, mistr připravil svůj známý rybí salát. Na podzim
se ještě zapojil do prvního ročníku Jičínského plenéru.
Šidáková Jitka
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Knihovnice v Sobčicích, výborně pracuje s dětmi, spolupořádá
všechny akce v obci, vede obecní kroniku, vytvořila on-line
katalog. Do knihovny můžou lidi přijít zdarma na internet. Na
webových stránkách má knihovna zajímavé povídání o tom, jak
půjčování knih v obci vznikalo.

Váchalův spolek studeňanský
Nastudovali Váchalovu divadelní hru, kterou rozšířili o scény z jeho
života s Annou Mackovou. Ve Studeňanech není sál, a tak scéna byla
ve stodole a diváci seděli venku ve stanu. Světová premiéra – divadlo
ve stodole. Návštěva byla velká, jakož i úspěch představení. Stalo se o
pouti v sobotu 2. června.

Šinkmanová Eva
Malířka z Nové Paky. V dubnu zabrala celou galerii J. B.
Spektrum ve Vokšicích obrazy (nejen její častá zátiší, krajinky,
ale i akty a abstrakce), keramikou a malbou na hedvábí. Paní
Eva umí ve svém novopackém okolí najít neobvyklé pohledy a
taky je citlivě bez patosu zpracovat. Je i organizátorkou Spolku
podkrkonošských výtvarníků.

Valenta Jiří
Je editor a spoluautor vzácné publikace Malované opony divadel
Českých zemí. Nejméně na 21 místech je v ní uváděna divadelní
historie Jičínska. Je také spoluautorem publikace Místopis českého
amatérského divadla. Zasloužil se o stálou expozici Dějiny amatérského
divadla v Miletíně.

Škopkovi
Otec Jiří a dcera Markéta z Jaroměře vystavovali v Galerii J. B.
Spektrum ve Vokšicích. Je příjemné pozorovat, jak malířské i
jiné výtvarné geny zapracovaly. Otec Jiří namaloval mnohá místa
našeho regionu a obrazy převedl na pohlednice. Markéta má jiné
vidění, jinak půvabné. A její keramika svědčí o tom, jak je
ženské vidění poetické a jemné.

Valentovi Daniela a Petr
Mají výrazný podíl na kulturním životě v Úhlejově, paní Daniela na
zpracovávání písemných materiálů pro Úhlejovský zpravodaj a ocenění
zaslouží i za příkladnou práci knihovnice. Na knihovnických www
stránkách je mnoho fotek o pestré činnosti knihovny. Od výstavy
kronik po mikulášskou. Zajímavé je i povídání o divadelních
rekvizitách na půdě kulturního domu.

Šlengerovi Hanka a Josef
Vnučka a syn chomutického malíře Karla Šlengra připravili
v galerii v jičínském zámku skvělou výstavu z pozůstalosti
Mistra. Hanka pak uspořádala komentovanou prohlídku a pak i
povídání v muzeu o skromném malířovi. Tím přinesla pro
návštěvníky ještě další pohledy na Šlengrovo dílo i filozofické
vidění světa.

Vávrová Jana
Ředitelka ZŠ a MŠ v Běcharech u Kopidlna. Škola získala zvláštní
diplom krajského hejtmana za péči o výchovu žáků k přírodě formou
chovu včel. Probíhá tu celoročně výuka včelaření v rámci předmětu
přírodověda. Je to další příklad toho, jak i malá škola přispívá ke
kulturnímu dění ve vesnici.

Šoltys Vladimír
O ptácích, jejichž fotky vystavoval na Valdické bráně, umí
hezky mluvit. Nejen o focení, ale i o žití ptáků v krajině. Letos se
taky vypravil do Kanady a přivezl odtud mnoho fotografií a
dojmů, o kterých vyprávěl v Jičíně na besedách v Ševcovně a
v Káčku. Pozoruhodné je, že na jeho kanadských fotkách je
hlavně příroda, kterou citlivě vnímá.
Tomášů Romana
Knihovnice v Markvarticích, pořádá charitativní koncerty na
záchranu kostela sv. Jiljí, organizuje přednášky a cestopisné
besedy pro širokou veřejnost. Záběr markvartické knihovny (ve
spolupráci s ostatními) je široký – od putování za strašidly pro
děti až po prohlídku kostela a koncerty. I výlet na Kost
zorganizovali.
Tomíčková Oldřiška
V edici Zmizelé Čechy vydává nakladatelství Paseka knížky o
jednotlivých městech. Zpracování zmizelých staveb v Hořicích se
chopila O. Tomíčková, pomáhal V. Bukač. Na počátku bylo 190
archivních fotografií.
Tomíčková Oldřiška, Bukač Václav
Oba pracovníci hořického muzea. Spolu vydali knihu Zmizelé
Hořice, která přináší množství fotografií málo známých zákoutí a
objektů. Soubor je doplněn odborným a čtivým komentářem,
který popisuje vývoj Hořic v dějinných souvislostech
s připomenutím významných osobností, které se zasloužily
o největší rozvoj města. Vydání knihy doplnila stejnojmenná
výstava v muzeu.
Ulrychová Eva
Pořádá archeologické vycházky. V dubnu do Křižánku, v říjnu do
Psinic a okolí. Zúčastnilo se jich mnoho zájemců, kteří chtěli
poznat minulost a život svých předků a hlavně slyšet fundovaný
výklad Evy Ulrychové. Paní archeoložka nosí své „střepy“ i na
sezení kronikářů, o nálezech tam vypráví. Zároveň ale i inspiruje
lidi v obcích.

Víchová Lenka
Knihovnice v Cerekvicích. Zapojila knihovnu do automatizovaného
regionálního knihovního systému a vytváří on-line katalog, organizuje
pro děti besedy a exkurze v knihovně. Na svých stránkách nabízí
knihovna výběr ze 709 knih a z výměnného fondu z Jičína. Je tu i
zajímavá historie knihovny, která se datuje od roku 1873.
Vydra Jiří
Nasadil nezvykle ostré pracovní tempo po převzetí areálu Valdštejnské
Lodžie v Jičíně, které s sebou přináší nejen krásné a vytříbené akce, ale
především očividnou péči o kulturní památku. Jeho konání bylo
přiléhavě nazváno: „Úžasné, tvůrčí a obětavé kouzlení v Jičíně,
Libosadu a Loggii/Lodžii/.“
Vydra Jiří a přátelé
Nový kastelán v Lodžii připravil tu Slavnost stromů a Divovánoce.
Dílny, divadlo, hudba, skvělé představení v parku a v jičínském zámku.
Obě akce představují poetické konání, které dobře zapadne do ducha
místa. Pan kastelán se dovede obklopit lidmi, kteří mu obětavě při
přípravě i průběhu akcí nezištně pomáhají.
Vystrčil Miroslav
Aktivní spolupracovník redakce Kopidlenských listů, který svými
příspěvky připomenul tradici ochotnického divadla v Kopidlně. V roce
2011 se zasloužil o zveřejnění seriálu o kopidlenských knihovnících.
V současnosti pomáhá vyhledávat fakta o kopidlenských lékařích.
Soustavně spolupracuje při získávání fotografií a dokumentů z historie
Kopidlna.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
V červnu pedagogové a studenti pečlivě připravili oslavu 140 let školy.
Ve třídách instalovali kroniky a jiné školní dokumenty, ukázali i
moderní školu. Absolventi a ostatní přišli a vzpomínali. Zajímavé byly i
rozhovory absolventů se svými učiteli. Ujasnili si třeba své vztahy
z doby docházky, kdy na ně logicky nemohlo dojít.
Výtvarnice z hořické ZUŠky
Paní učitelky Blanka Bihelerová, Klára Pavlová, Markéta Fojtíková a
Růžena Bičišťová nejen učí děti výtvarným technikám v hořické
ZUŠce, ale samy také tvoří, a dokonce i vystavují. Společnou výstavu
měly v prosinci na hořické radnici. V paměti je i výstava malujících
učitelek v jičínské knihovně, které se Blanka B. zúčastnila.
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Zapletalová Eliška
Farářka Církve československé husitské v Hořicích a Velkém
Vřeštově. V paměti jsou mnohé akce v hořické synagoze, které
připomínají odkaz židovských osobností. Vyvíjí urputnou snahu
o obnovu hořické synagogy. Potěšitelný je ekumenický přístup
paní farářky. Spolu se svými přáteli při organizaci přednášek,
besed, akcí nerozlišují, kdo je z jaké církve.

Artrosa Hořice
Taneční skupina hořických mužoretů přináší svými vystoupeními
radost už po mnoho sezón. Pánové zralého věku v černých úborech s
klobouky a deštníky se stávají ozdobou každého plesu či slavnosti.
Úspěch sklízejí i ve svých rozkošných pruhovaných plavkách.
Pozornost budí také při svém každoročním „pánském" výletě, který se
koná vždy koncem srpna.

Závěsné divadlo
Každý rok přichází alespoň s jednou novou inscenací. I letošní
jejich premiéra hraná na Valdické bráně se vydařila. Jmenovala
se „Proč bychom se netěšili“ a byla o nás. Závěsní nastavili
zrcadlo a věru na něm my lidi nejsme nejkrásnější. Tento soubor
už vykonal velkou divadelní cestu a skvěle píše jičínskou
divadelní historii. Hraje od roku 1998.

Bělohradské listy – redakce
Dvouměsíčník, který už 11 let zachycuje historii, vzpomínky pamětníků
i současnost Bělohradu a okolí. Dobrá výtvarná stránka, zajímavé
přílohy. Po dlouhou dobu na stejné úrovni, cca 1000 prodaných výtisků
v třiapůltisícovém regionu.

ZUŠ Jičín
ZUŠka se úspěšně podílí na jičínském kulturním dění, počínaje
festivalem Jičín-město pohádky a konče množstvím
samostatných koncertů. Tato nominace je za nastudování písní
z knihy V. Čtvrtka „Zpívají psíci při měsíci“ a jejich prezentaci
během konference „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“.
Přispěli k tomu, že konference byla pestrá a neznamenala jen
řadu referátů.
ZUŠ Jičín – výtvarný obor
Paní učitelka Holmanová zadala dětem téma jako klíčení, řecké
báje. Pak obrazy vystavili v knihovně a bylo věru nač se dívat.
Nejen na obrázky, ale i na myšlenku pestrého přístupu
k výtvarnému konání. Výtvarný obor se taky zapojil do festivalu
Jičín – město pohádky. Ač vyzváni na poslední chvíli, pestře
vyzdobili Hádankářské království.
Žantovský Martin
Jako odborník vytváří web Literárního spolku Jičín a web
literární soutěže Řehečská slepice. Připravil fotoseriál o životě
LISu i fotodokumentaci dalších akcí. Má velký podíl na tom, že
mnohé akce v knihovně jsou pestré a že je dostatek fotografií pro
ilustraci i pro dokumentaci mnohého konání.
Žantovský Martin
Člen LISu Jičín, literát, básník, redaktor, korektor, IT odborník.
Spolupracovník redakce Kopidlenských listů, významnou měrou
se zasloužil o jejich grafickou podobu a novou tvář, která přispěla
k popularitě této místní tiskoviny v posledních letech. Ač
nebarevné, jsou listy pestré.
Železničtí, zejména muzejníci
Ale i ostatní, přispívají k tomu, že po celý rok byly v muzeu
vernisáže regionálních umělců, doprovázené muzikou z vlastních
železnických zdrojů. Jako příklad keramika Z. Pokorné, šperky
A. Novotné, panenky J. Novotné, Andělé R. Kolcové a další.
Vernisáže výstav jsou tu neformálním příjemným sousedským
setkáním.
Život bez bariér – OS, Nová Paka
Jejich nový areál na kopci u kostela je ukázkou toho, co všechno
lze, když se síly napřou. Vybudovali a úspěšně provozují
stacionář, chráněné dílny, cvičebnu, sociální rehabilitaci a další.
Ti, kteří nemohou to, co ostatní, najdou tu plnohodnotný život.
Kupříkladu výrobky chráněných dílen jsou skvělá výtvarná díla.

Dlohodobé zásluhy
Apropo Jičín – asociace pro postižené
Asociace pro postižené je tu už od roku 1996. Sídlí v Soudné,
kde má mnoho kulturních aktivit a odsud vyjíždí na výlety,
tábory, či na kulturní akce. Mají to pěkně propojené, a tak jejich
výroční zpráva za rok 2010 nese název Lodní deník, protože se
tak jmenoval letní tábor. Tato zpráva se v celostátní soutěži Být
vidět umístila na druhém místě.

Bílek Jan
Ocenění je za dlouhodobý přínos hořické kultuře, především za jeho
dlouholeté působení v hudebním spolku Dalibor v Hořicích, jehož je
dirigentem, za aktivní muzicírování a v neposlední řadě i za účinkování
v populární skupině hořických mužoretů Artrosa.
Bílková Eva
Kronikářka města Jičína. Propagátorka vědecké práce v kontaktu se
žáky a studenty škol, praktikanty v archivu, učiteli, knihovníky z praxe.
Je významnou osobností Jičínska, působící v nejrůznějších oborech
(např. je předsedkyní OS Lodžie). Má zásadní podíl na úspěšné
mezinárodní konferenci o spisovateli Václavu Čtvrtkovi.
Bona Vita - pěvecký sbor, Hořice
Hořický spíšený pěvecký sbor se hlavně věnuje interpretaci duchovní
hudby. Pod vedením sbormistra Petra Semeráka však repertoár zahrnuje
mnoho dalších sborových skladeb. Pro doprovod se v poslední době
často spojuje s Hořickým komorním orchestrem. Sbor vznikl v roce
1991. Vydal si své CD Vánoce v katedrále.
Bosáková Jana
Je organizátorkou koncertů jičínských Literáků - při mších, poutích,
procesích atd. organizovala jičínský masopust, byla u nastudování
Missa Brevis od Pavla Josefa Vejvanovského. Je organizátorkou
vánočního koncertování a koledování dětí v Ostružně. Je varhanicí
v Ostružně a usiluje o opravu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže.
Bretová Milena
Paní učitelka vede divadelní soubor Korálka v Dětenicích, který už řadu
let dosahuje výborných výsledků. Divadelní tradice dětenická má
v jejím souboru úspěšné pokračování. Nejen v místě. S dětmi si sbalí
scénu a jako za dávných časů jezdí a hrají po kraji. Milena Bretová je
taky aktivní herečkou v souboru dospělých.
Bucek Josef
Ve své Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích umožňuje výtvarníkům
rozličné výstavy. V roce 2011 například Škopkovým, J. Rybovi, E.
Šinkmanové. Svá díla prezentuje skromně. Nabídl prostor Občanskému
sdružení SH a tím se zasloužil o pokračování starohradských
Prvomájových odpolední Hany Kofránkové i Hudebně-literárního
festivalu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka.
Bukač Václav
Pan ředitel odchází do důchodu. Za čtyři desítky let ve funkci ředitele
hořického muzea připravil nespočet výstav, obětavě pomáhal při
organizování sochařských symposií. Skvěle graficky připravil mnoho
knih. Více než 15 let připravuje Hořické noviny.
Čeliš Jan Křtitel
Jeho aktivity na poli lidové, vážné, beatové, jazzové i country hudby
jsou dlouhodobé. Jeho činnost pestrá. Kupříkladu propagace J. Váchala
či konání v rámci festivalu Jičín - město pohádky. Je například členem
výtvarné skupiny Měkkohlaví.
Čeliš Jan Křtitel
Ocenění zaslouží za různá hudební vystoupení, za aktivní účinkování
v jičínském souboru Fidle, Podkrkonošském symfonickém orchestru.
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V posledních letech za vzorné dokumentování kulturního dění
v Jičíně a okolí na webových stránkách.

při výstavě svých velmi jemných krajkových děl v Galerii Na špejcharu
v Bukvici.

Červová Helena
Paní starostka Helena Červová již 8 let organizuje kulturní akce v
obci Libuň. Dovede vhodně aktivovat spolky, a tak tu mají
mnoho výstav, jarmark, rozsvěcení stromu a další. Na udílení
Jivínského Štefana v roce 2010 předvedli Libuňští pod vedením
paní starostky onu nesmírnou pestrost kulturního dění.

Hlaváč Josef
Pan Josef Hlaváč byl dlouholetým ředitelem jičínského kina,
divadelním ochotníkem a aktivním členem loutkového divadla Srdíčko.
Jeho hlasem nezapomenutelně hovoří loutky králů i moudrých
pohádkových dědečků. V letošním roce oslavil již neuvěřitelné 89.
narozeniny.

Čtvrtečková Jana
Vede kroniku Pševse. Povoláním je zdravotní sestra. Kronikou se
zabývá od roku 2007, ale snaží se doplnit i předchozí léta. Shání
a studuje k tomu potřebné dokumenty, jezdí po archivech, aby
alespoň od roku 1950 byly události v obci zaznamenané.

Holanová Božena
20 let připravovala a po stránce průvodcovské zajišťovala zájezdy pro
starší lidi, které byly vždy pečlivě připravené. Spolupracovala při
organizaci jičínské kultury všude tam, kde bylo třeba. Zapojila se i do
přípravy Jivínského Štefana. Účastní se výstav, přednášek i dalších
akcí. Patří k jičínským dámám, které jsou součástí jičínské kultury.

Erben Antonín
Organizuje po dva roky společenská setkání Léčení hudbou, v
tomto roce v Běcharech. Podílel se na přípravě a průběhu
oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Zajistil 6.
Včelařský ples v únoru 2011 v Kopidlně, posedmé Okresní
včelařský den v Židovicích. Je pilným dopisovatelem
Kopidlenských listů, Běcharských novin a Jičínského deníku.
Faruzelová Marie
Mezi nominovanými je za to, že ze svého postavení vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu dovede
pomáhat všem, kteří se na kulturním dění v Jičíně podílejí. Za to,
že dokáže podpořit mnohé nápady, nadchnout se pro jejich
realizaci, doporučit řešení, usměrnit, ale i pochopit chyby… . Za
svůj neobvykle lidský úřednický přístup, který se promítá do
kulturního dění v Jičíně.
Foerster - smíšený pěvecký sbor, Jičín
Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni zvládnutá vystoupení,
kterými tento sbor působící při Lepařově gymnáziu v Jičíně pod
vedením Ivany Hanzlové a Karla Chutného dovede zaujmout
posluchače a ukázat krásu sborového zpěvu. Sbor vznikl v roce
1995. I když jeho záběr je od skladeb renesančních až po úpravy
lidových písní a muzikálových melodií, drží si svou vysokou
uměleckou úroveň.
Formanová Eliška
Vykazuje příkladnou práci starostky Bukvice i předsedkyně
svazku obcí Mariánská zahrada. Ve své vesnici, i v MZ
organizuje řadu akcí a pečlivě je dokumentuje. V roce 2008
vyhrála obec krajské kolo soutěže Vesnice roku. Sama paní
starostka se dostala do finále v celostátní soutěži starostka roku
2010.
Franc Václav
Už více než dvacet let trvá jeho literární činnost, vydání celé řady
knih, organizování práce Literárního spolku při Knihovně V.
Čtvrtka v Jičíně, příprava dnes již celostátně známé literárně
humoristické soutěže Řehečská slepice. Úspěšně se účastní
literárních soutěží, odkud vozí ceny. Vykazuje neutuchající snahu
přispět svými spisovatelskými činy k rozvoji literatury a k
obohacení kulturního života na Jičínsku.
Galerie J. B. Spektrum Vokšice
I letos, jako každý rok, byla tu série výstav, které Josef Bucek
s výtvarníky připravil. I letos bylo tu ve spolupráci s Občanským
sdružením SH Prvomájové odpoledne a letní festival. Umělec a
galerista dává přednost ostatním a své věci vystavuje jako
poslední.
Hladíková Jana
Kopidlenská odbornice na paličkování. Kromě řady výstav svých
prací předává zkušenosti druhým. Řadu let vede kroužek
paličkování, pořádá prázdninové kurzy. Sama měla velký úspěch

Hořické ženy
Za vše, co dělají nejen pro své členky (Český svaz žen), ale i pro
širokou veřejnost, za připomínání tradic pořádáním vánočních a
velikonočních výstav. V místnosti za knihovnou jsou jejich zásluhou k
vidění (případně k prodeji) různé betlémy, vánoční ozdoby, adventní
věnce a stromečky, krajky a výšivky i obrázky s vánoční tematikou.
Hořický komorní orchestr
Představuje dlouholetý kulturní přínos pro Hořice i okolí, kde má
mnoho posluchačů. Orchestr vznikl v roce 1986 jako šestičlenný. Nyní
má 16 hráčů. Hraje na Hořických hudebních slavnostech i na akcích
v okolí. Pro vánoční období nastudoval Pavlicovu Missa Brevis. Často
spolupracuje i s hořickými pěveckými sbory.
Hylmar Stanislav
Nejstarší skaut v Jičíně, narozen v roce 1920. Stále ještě dovede vzít
kytaru, přijít do klubovny a zpívat. Je nositelem Jičínské pečeti. Trvale
má zájem o kulturní a společenské dění ve městě. O tom svědčí i jeho
péče o fotografie a další dokumenty, které jsou velkým přínosem
k dějinám Jičína.
Jindra Josef
Pepík Jindra ze Sobotky zaslouží ocenění za práci v redakci Od Ještěda
k Troskám a za práci v jičínském LISu. Speciálně za své příspěvky ke
140. výročí úmrtí Václava Šolce, které publikoval v Od Ještěda k
Troskám, v ČAJi a ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, a za pořad o
Šolcovi v jičínské knihovně.
Jiterský Jan a ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši
Fungující škola dlouhodobě oživuje svou přítomností dvě obce (Veliš,
Vesec) a jako obecně prospěšná společnost přispívá ke kvalitě života na
venkově (lidové zvyky, divadla, zpívání, kroužky, tábory a další).
Koncertů, výstav nepočítaně. Vzorem je i to, jak si pěkně upravili
prostor za školou.
K- klub Jičín
Jedno z center jičínské kultury. Zajisté dominují divadla všech
věkových kategorií, jakož i divadlo herců s postižením. Poučné jsou i
mládežnické a dětské divadelní přehlídky. Mnoho hereckých
odchovanců Káčka je dnes významnými českými herci (J. Plodková a
další). Pozoruhodné jsou i další činnosti, jako výtvarná či organizování
celojičínské hry.
Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán
Už na stovky se počítá řada vynikajících vystoupení na Jičínsku.
Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech
a od r. 2008 ve Vokšicích. Výborná je spolupráce s pořadateli
Šrámkovy Sobotky i s Občanským sdružením SH. Ale hlavně tihle
recitátoři a muzikanti ztělesňují skvělý lidský a umělecký přístup.
Kopidlenské listy – redakce
Noviny informují o historii a současnosti města a jeho připojených
obcí, o práci společenských i zájmových organizací, událostí spojených
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s životem Kopidlna a jeho okolí. Tento pestrý čtvrtletník
s množstvím fotografií vychází již víc než 20 let.
Kovářová Anna
Její dlouholetá činnost v jičínském skautském středisku je
příkladná. Vede dívčí oddíl, kde uplatňuje své zkušenosti a
s nadšením organizuje letní tábory, víkendové akce, sbírky,
připravuje hry, závody, soutěže a kulturní programy. Se svým
skautským oddílem se podílí na tříkrálových sbírkách, navštěvují
domovy důchodců, přinášejí betlémské světlo a další.
Křižková Blanka
Výtvarnice. Věnuje se paličkované krajce a malbě a v
bělohradském Památníku K. V. Raise i v širokém okolí má
pravidelné výstavy svých děl z paličkované krajky a obrazů, v
poslední době i se zakomponovanými acháty i jinými kameny.
Její malířskou doménou jsou květiny. Tak ukázala kupříkladu její
výstava v Anenských lázních v Lázních Bělohradě.
Kulturní zařízení Bělohradských lázní
Kulturní dění, která organizují a připravují Bělohradské lázně
neslouží jen pacientům, jsou otevřena a využívána i veřejností:
akce Jazz na stromě, ve spolupráci s Městem Lázně Bělohrad,
Otevření lázeňské sezóny, besedy s hudebním kritikem Jiřím
Černým atd.
Kynčl František
Učitel na 4. ZŠ v Jičíně. Již 16 let se stará se svými žáky o areál
ekologické výchovy Čtyřlístek. Má stále mnoho dobrých nápadů
a ty dokáže s dětmi realizovat a zapojovat se tak do zajímavých
ekologických projektů. Do jičínské kroniky pravidelně přispívá
tím, že dodává zprávy a přehledy o počasí.
Lámrová Eva
Umělkyně v oboru cukrářství. Její výrobky jsou věhlasné a
vyhledávané pro svoji krásu a chuť. Je odbornicí na perníčky.
Kromě jiných příležitostí se účastní každoročně výstavy betlémů
v bělohradském Památníku. Své cukrářské výrobky prezentuje i
jinde. Kupříkladu se jejím perníkovým klíčem otvírala lázeňská
sezóna v Anenských slatinných lázních.
Martincová Romana
Ředitelka MKS v Nové Pace. Nominátoři píší o tom, že se Nová
Paka jejím příchodem probouzí ze zimního spánku. Nejde jen o
akce v MKS, ale třeba i o oslavy slunovratu a adventu, o
atmosféru ohňostroje. Mezi dalšími událostmi, za kterými MKS
stojí, je třeba novopacká Hrubá pouť.
Matěj – loutkový soubor, Ostroměř
Loutkové divadélko se hraje nejen pro děti z Ostroměře, ale
hostuje i v jiných městech a obcích, na loutkářských festivalech a
přehlídkách divadelních a tímto velmi významně divadélko
reprezentuje obec. V současnosti například na festivale v
Opočně. Divadlo vede paní Blanka Splítková, soubor je
dvanáctičlenný.
Matějka Ivan
Má pečlivě vedený archiv fotografií a dalších materiálů
dokumentujících dění v Jičíně v minulosti dávnější i nedávné,
umí z něho vybírat při určitých příležitostech a přidávat
zasvěcený a poutavý komentář. Ivan je pamětník i aktivní
účastník mnoha a mnoha událostí. Je též skvělý divadelník,
hrával i Rumcajse.
Mateřské centrum Kapička, Jičín
Letos, podobně jako i jiná léta, připravili pestrý celoroční
program. Od hraní s dětmi přes výlety, přednášky, dílny a
dílničky, Mikuláše, až po svatého Martina, který opravdu přijel
na koni. Jsou součástí jičínského kulturního dění. Například
nechybějí při JMP, programech na 1. máje a dalších.

Městská knihovna Hořice
Pracovnice stále organizují velice zajímavé kulturní i vzdělávací akce
pro veřejnost - přednášky, besedy, soutěže pro děti i dospělé. Často
spolupracují i s jinými kulturními institucemi, a to z celé republiky.
Příkladem je zapojení do erbenovských oslav, pořad o Afghánistánu a
další. Dovedou pro děti připravit i šipkovanou.
Městské informační centrum Jičín
S vlídností řeší všechna přání svých klientů, i když ta přání jsou
různorodá – od nemocných ptáků po výlet do Prachovských skal. Mají
pěkně udělané www stránky, kde se najde vše potřebné. Akorát se tam
nepochlubili, jaké ocenění se jim dostalo za jejich dobrou práci
v hodnocení mezi ostatními Íčky.
Mezera Martin
Památkář z Městského úřadu v Jičíně. S potěšením opakujeme
nominaci, kde se mluví o zodpovědném a zároveň „lidském“ přístupu
k péči o památky, při němž s majiteli památek hledá cesty k jejich
záchraně a umí podpořit a neodradit zájemce, kteří chtějí pomoci.
Objeví se všude tam, kde je třeba, kupříkladu i na brigádě v Lodžii.
Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad
Dlouhodobě pořádá kulturní programy a pořady všech druhů pro
posluchače každého věku a příznivce všech hudebních stylů. Milé je,
jak se věnuje dětem (dětské šibřinky, ukázka techniky dětem…). MKS
se podílí i na známé bělohradské události – Strašidelné Bažantnici. Vše
skvěle připomíná svou fotogalerií.
Nálevka Josef
Knihovnu v Tetíně vede od roku 1971 a osobně si jezdí vybírat složení
výměnných souborů do Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.
Nečesaná Zdeňka
Diecézní kampanoložka a titulární varhanice chrámu sv. Máří
Magdaleny v Sobotce Zdeňka Nečesaná mimo jiné organizačně
připravila 10 ročníků velmi úspěšného prázdninového „Varhanního
festivalu“ v Sobotce. Vedle pozvaných varhanic a varhaníků sama vždy
zahraje několik skladeb.
Němečková Hana
Knihovnice v Ostroměři. Pořádá pro děti zájezdy, výlety, spaní v
knihovně, pro občany organizuje zájezdy na divadelní představení do
Prahy a dalších českých divadel, pozdvihla velmi vysoko úroveň místní
obecní knihovny a v neposlední řadě je nedílnou součástí týmu velmi
úspěšných Ostroměřských slavností a dalších společenských akcí.
Penc Stanislav
Na svém statku v Milkovicích pořádá „mejdany“ – kulturní setkání a
vystoupení muzikantů i lidí slova. Milkovické setkávání není učesaným
festivalem, ale neformálním koncertem s možností popovídání.
Milkovický statek je také ekologické centrum, kde je možné dětem a
mládeži ukázat život v souladu s přírodou.
Pifferaios - flétnový soubor, Lázně Bělohrad
Ženský flétnový soubor z Lázní Bělohrad, založený v r. 1996. Hrají vše
od klasiky přes jazz až po lidové úpravy. Mívají okolo deseti
vystoupení ročně. Za dobu své existence prošel soubor bohatým
koncertním životem, vydal několik CD. Dnes má 11 členů a mimo
zpívání žije bohatým společensko-kulturním životem.
Pod Zvičinou – redakce časopisu
Oblíbený vlastivědný časopis, jehož kořeny sahají do roku 1920,
Pracovníci redakce přinášejí radost čtenářům nejen v širokém regionu,
ale i rodákům daleko za hranicemi naší vlasti, vše dělají zadarmo, s
nadšením a láskou. Časopis vydávají učitelé gymnázia, je pestrý
graficky i obsahem.
Pospíšilová Alena
Povoláním knihovnice, založením člověk, který musí stále něco dělat,
organizovat, přinášet lidem radost i poučení. Když završila svou práci
v jičínské knihovně, zbylo jí více času na pořádání všelijakých setkání

10

doma v Malechovicích. Stačí se podívat na malechovické stránky
www.malechovice.cz, aby bylo zřejmé, na jak pestrém konání se
podílí.
Prchal Zdeněk
38 let je knihovníkem v Lukavci, mnoho času věnuje hudbě, vedl
Bělohradský ženský sbor i dětské sbory, přispívá do
Bělohradských listů, časopisu pod Zvičinou, je autorem knih o
městě Lázně Bělohrad a okolí. Jedna jeho knížka se jmenuje
Hudba Raisova kraje. Přispívá i do Jičínského deníku, kde napsal
o historii rodu Deršáků.
Procházka Bohumír
Za přínos celoročního kulturního zpravodajství, za aktivity
během festivalu Jičín - město pohádky, za každoroční organizaci
Jivínského Štefana, za aktivity ve Valdštejnské lodžii (zpívání
koled ...)
Přátelé Šolcova statku – OS
Tato společnost pořádá kulturní akce na Šolcově statku
v Sobotce. Pokračuje tak tradice založená dr. Karlem
Samšiňákem, kterou podporuje jeho syn Jan. Galerie existuje na
statku od roku 1974. Od té doby proběhlo celkem na 200 výstav.
Nyní je bývalá maštal přetvořena na lapidárium, ve výstavní síni
v roubence bývá několik vernisáží do roka.
Richterová Zdenka
Organizuje kulturní dění v Ostružně. Knihovnice, místostarostka.
Pořádá velikonoční výstavy, Drakiádu, Dýňování, Předvánoční
koncert. Všestranný a obětavý člověk s mnoha zájmy, které
předává dalším. Vždy se snaží přinést něco nového. Mezi
knihovnou a obecním úřadem je dobrá spolupráce.
Řehečská slepice – pořadatelé
Literární soutěž, která běží už desátým rokem a má i mezinárodní
účast. Mezi vedlejší produkty patří i Řehečské kvarteto, které při
Slepici vzniklo.
Sádlo Miloslav
Od roku 1976 je nepřetržitě kronikářem obce Keteň. Pro kroniku
získává podklady pečlivým a trpělivým studiem archivních
dokumentů i knih, pořizuje pro ni bohatou fotodokumentaci,
vytváří originální galerii kreseb stavení obce, doplněnou
soupisem zde žijících osob.
Sdružení rodáků a přátel Řehče
Za uspořádání 10 ročníků literární soutěže Řehečská slepice
spojených vždy se slavnostním odpolednem a výborným
programem. Ten program vedený v humorném duchu je sám o
sobě zážitkem. A tohle vše bez jakékoli dotace, vkladem jen
obětavá práce.

zejména menším chlapcům- vlčatům. M Mečíř píše o skautském dění
do Bělohradských listů.
Smetana – smíšený pěvecký sbor, Jičín
Sbor vznikl v roce 1895 a od té doby je součástí jičínské kultury, ale
koncertuje i po vlasti či v zahraničí. Slavné a nabité jsou kupříkladu
předvánoční koncerty, jako třeba ten 18. prosince u sv. Jakuba. To
zpívali v několika jazycích a žánrech. Od populárních písní, přes koledy
až po latinský zpěv duchovní.
Splítková Blanka
Díky ní se loutkářské umění nesmazatelně zapisuje do dění kultury v
Ostroměři. Loutkové divadélko se hraje nejen pro místní děti, ale
hostuje i v jiných městech a obcích, na loutkářských festivalech a
přehlídkách
divadelních a
tímto
velmi
významně divadélko
reprezentuje obec. Často se stává, že do Ostroměře přijíždějí za
divadlem diváci z okolí.
Spolek podkrkonošských výtvarníků
Kromě výstav organizuje i Mezinárodní malířská setkání – plenér
Novopacké veduty . V roce 2012 bude již 6. ročník (z toho 4. ročník
za mezinárodního obsazení), počet účastníků je vždy 20-30 osob.
V roce 2011 bylo koncem dubna. Na závěr malíři z Čech a Polska
vystavili obrazy v Nové Pace.
Strašidelná Bažantnice – pořadatelé
Z malé komorní akce pořádané spolkem Frič a Městem Lázně Bělohrad
s partou příznivců se za pět let stal fenomén. V roce 2011 se v rolích
masek zúčastnilo cca 150 vystupujících a vidělo ho přes 6 000
návštěvníků. Kdo si prohlídne fotky na městských stránkách, pozná tu
rozmanitost. Hrála tu i živá zvířata.
Střední škola zahradnická Kopidlno
Ve dnech 9. -11. října 2011 zorganizovala další ročník výstavy
Kopidlenský kvítek. Soutěž studentů v aranžování květin a žáků v
poznávání rostlin. Součástí je prodejní akce, předvádění zahradnických
činností, módní přehlídka… . Škola také pořádá řadu let sportovní běh
na počest 17. listopadu. Krásně udržovaný park je skvělým prostředím
pro obě akce.
Studio Šrámkova domu Sobotka
V roce 2012 oslaví 50 let od svého založení. Soubor v posledních letech
sklízí jeden úspěch za druhým na okresních i krajských soutěžích.
Vedoucí souboru je Lada Blažejová, která přináší nápady moderních
inscenací. Setkání souboru s pamětníky 15. ledna 2012 ukázalo
rozmanitost činnosti Studia.
Stuchlík L. a kolektiv - redakce Bělohradských listů
Tento místní časopis nemá v širokém okolí obdoby. Tradičně si drží
velmi vysokou úroveň a svými články o historii, současnosti, o dění a
zajímavých lidech je obohacením pro všechny čtenáře.

Sezima Jan
Již mnoho let vede hořický Dům kultury Koruna a za tuto dobu
obohatil zdejší kulturní život mnoha zajímavými programy (Jazz
nights, Hořické hudební slavnosti, loutkářský festival. Pan
Sezima není jen organizátorem a produkčním. Sám se účastní. Je
členem Hořického komorního orchestru a skupiny Artrosa.

Suchoradská Jaroslava
Je dlouholetou kronikářkou své obce Mlýnec. Kroniku dělá od roku
1993. Je psaná velmi pečlivě a obsahuje spoustu příloh. Tím získává na
poutavosti. Paní Suchoradská je učitelkou a své povolání bere
zodpovědně. Učitelka jak má být. Kupříkladu vede šachový kroužek
dětí a ty se úspěšně umísťují v rozličných soutěžích.

Skauti – Jičín
Účinně se zapojují do jičínského kulturního dění i mimo svou
klubovnu. Nechybí u Putování za Rumcajsem, účinkují při
festivalu Jičín-město pohádky a dalším dění. A to nemluvíme o
jejich vlastním skautském dění na klubovně i na četných
výletech. Podobně na skautských soutěžích všestrannosti, kde se
dobře umísťují.

Suchoradský Oldřich
Laureát Jivínského Štefana za dlouhodobé zásluhy. Má vynikající
výsledky v knihovnické práci v Mlýnci. Hluboce se zajímá o kroniky.
Dlouhodobě působí v redakci Kopidlenských listů, spolupracuje
s regionálním tiskem, vede mladé šachisty a včelaře. Podílí se i na
festivalu Jičín - město pohádky.

Skauti - Lázně Bělohrad
Jako všude jinde, jejich konání závisí na aktivních jedincích.
Zejména lidé jako L. Bajer s manželkou, M. Mečíř a další. Pestrý
skautský život ve městě i venku. Obnovili letní tábory,věnují se

Šádek Jiří
Mistr truhlář z Podůlší. Navržen je za vynálezy - soustruh, vodní
pumpu a další. Jezdí po jarmarcích, trzích i na festivalu Jičín-město
pohádky předvádí soustruh na dřevo, který je poháněn šlapáním na
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jízdním kole. Příklad toho, jak dobrý nápad a člověčí
vynalézavost přináší potěšení. Jednoduché, vtipné.
Šafler Milan
Dlouholetý úspěšný vedoucí Leteckého modelářského kroužku v
Kopidlně, kde vychoval mnoho přeborníků republiky v této
zájmové činnosti. V současnosti je hlavním vedoucím Letního
tábora TJ Sokol Kopidlno pro děti v Ledcích, který má již víc než
60tiletou tradici.
Šourek Jiří
Angažuje se v prezentaci zahradnické školy na Kopidlenském
kvítku a dalších soutěžích v ČR. Zajímá se hluboce o historii
kopidlenského zámku, své poznatky předává studentům i
veřejnosti. Má bohatý archiv dokumentů o životě rodu Schliků v
Kopidlně a jeho okolí. Pěstuje zájem o regionální historii i u
svých žáků.
Šrámkova Sobotka –pořadatelé festivalu
Festival českého jazyka, řeči a literatury s celonárodní
působností. Pořadatelé více než půlstoletí vytrvale ochraňují a
rozvíjejí vzpomínky na básníka a pomáhají nacházet novým
generacím poetický a mnohostranný pohled na svět kolem nás.
Celý týden v Sobotce probíhá maratón přednášek, divadelních
představení, autorských čtení či výstav. Pozoruhodné jsou i tvůrčí
dílny pod vedením známých osobností. V r. 2011 proběhl
jubilejní 55. ročník festivalu s názvem „Mýtus v literatuře“.
Šulcová Eva
Deset let se věnuje mládeži v Podůlší a nacvičuje s nimi různé
taneční skladby a prezentuje se s nimi na různých společenských
akcích. Možná si mnozí pamatujeme na jejich vystoupení na
udílení Štefana v Libuni s vařečkami, které obohatilo program a
přineslo úsměv.
Truncová Hana
Již mnoho let neúnavně beseduje s žáky a studenty škol na
Hořicku na téma komunistické totality, kterou ona zažila
opravdu se vším všudy. Je obdivuhodné, s jakou lehkostí se
dokáže přiblížit dnešnímu mladému posluchači a plně jej
zaujmout. Byla přítelkou Aloise Hlavatého a pečuje o jeho odkaz.
Turek Vladimír
Varhaník a chalupář z Běchar. Hraje v řadě kostelů na Jičínsku.
Hledá možnosti oprav varhan i církevních památek, vede
divadelní spolek v Běcharech. Píše články o kulturním dění
do regionálního tisku. Spolupracuje při kulturních a
společenských akcích v obci Běchary a okolí.
Úlehla Vladimír
Píše zasvěcené články a připravuje přednášky týkající se dějin
Jičína 2. poloviny 19. století. Jsme mu vděčni za moudré rady a
pomoc v kulturní činnosti. Angažuje se v OS Lodžie, má velkou
zásluhu na obnovení grotty a poustevníka. Je držitelem Jičínské
pečeti a dalších ocenění
Váchalův spolek studeňanský
Za péči, kterou věnují svým občanům Josefu Váchalovi a Anně
Mackové. Vydávají publikace, pečují o památky na oba, pořádají
akce. Spolek spravuje i výstavu o životě J. Váchala a A.Mackové
v domku na návsi ve Studeňanech., která bývá o svátcích a v létě
otevřena. Diskuse o Váchalovi je i na www.vachal.cz/com

Vališkovi Radomír a Iveta
Mají významný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice,
který spolu s Unií českých pěveckých sborů pořádá obec Dětenice a
který je vynikající příležitostí k prezentaci sborového zpěvu. Manželé
jsou aktivními členy divadelního souboru Korálka. Úspěšné
představení „Hotel mezi dvěma světy“ paní Iveta režíruje a Radomír
tam hraje.
Valter Jiří Q.
Ve své Galerii Na špejcharu v Bukvici pořádá každoročně několik
výstav místních umělců. Zpravidla na závěr „pověsí“ svoje krajinky.
Letos vždy dva obrázky – barevný a jednobarevný v hnědých tónech,
malované z jednoho místa. Vernisáže v Quidově galerii jsou i
příjemným společenským setkáním s muzikou, s posezením v skvěle
udržované zahradě.
Veselý Jaroslav
Iniciátor pohádkového festivalu Jičín - město pohádky i Štefana.
Nominace je i za léta práce v řízení odboru kultury na okresním úřadě,
za vydatnou práci na festivalech, zejména JMP, vydávání internetových
Jinovin, programové vedení občanského sdružení Paměť a svědomí atd.
Slávek byl a je u mnoha sportovních akcí, u předvánočního zpívání ve
skalách. I u muzicírování v Ševcovně.
Viróza – skupina žen z Podůlší
Skupina žen ve věku 20 až 55 let, se kterými paní Eva Šulcová
nacvičila již několik tanečních skladeb, které předvádí na různých
společenských akcích i za hranicemi jičínského okresu. Jejich
představení skvěle charakterizuje přeměnu ženy od plotny na kočku
radost pohledět.
Wilda Jiří
Režisér Závěsného divadla v Jičíně. Za realizaci náročných divadelních
her, jejichž provedení přesahuje rámec běžného ochotničení. Např.
Bláznovy zápisky byly zážitkem, který předčil dojem z představení
vyhlášeného profesionálního pražského divadla. Spolu s rodinou
připravují zajímavé výstavy a programy na Valdické bráně.
Zajíček Martin
Spolu se svými spolupracovníky vychoval v jičínském K - klubu
mnoho mladých divadelníků. Znamená to nejen několik premiér
různých věkových kategorií ročně v Jičíně. Někteří odchovanci patří
dnes už ke známým českým divadelním a filmovým hercům.
S přehledem vede Káčko, které je neformálním místem jičínské kultury.
ZŠ Slatiny a MŠ Miličeves
Každoročně pořádají společně ve slatinském kostele předvánoční
koncert, který pak vrcholí pozváním rodičů do školy a otevřením
výstavy výtvarných prací dětí. Kromě toho oživují staré tradice –
výroba adventních věnců, tříkrálová koleda a další. I když mají jen
malé žáky, vedou děti k samostatné práci, takže si vystoupení na konci
školního roku připravují samy.
Žeretická banda
Hasiči i ostatní. Sbírají odpadky v příkopech okolo vsi, pořádají
hudební minifestival, masopustní průvod a další dění. I když mají jen
okolo 250 obyvatel, vedou tu pestrý život. Od dětského maškarního,
přes čarodějnice, turnaj ve stolním tenise, až po curling, když rybník
zamrzne.
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Valenta Jiří
Zasloužil se o stálou expozici dějin amatérského divadla
v Miletíně. Je spoluautorem publikace Místopis českého
amatérského divadla. Divadelní muzeum v miletínském zámku
má skvělé stránky. Po jejich prohlídce dostanete chuť se tam
podívat. Jiří Valenta se podílel přípravou scénáře a výběrem
exponátů.

Noviny vznikly s laskavou pomocí

Města Jičín, APEL s. r. o. Jičín,
GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.
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