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Jivínského Štefana od 25. 2. 
2012 mají: 
Bohunka. = Knihkupectví u Ignáce. 
(Karmelitánské). Zarovnána knihami, 
pod policí s mešním vínem vybere 
každému co hledá. Nebo nevtíravě 
nabídne. Když byla anketa o zvýšení 
DPH na knihy, nefňukala, přemýšlela 
kterak jít za čtenářem. Chodí, jezdí. 
Když se někde něco děje, dá knihy do 
kufru a tam je někde rozloží. Třeba 
v lodžii na obrubě studny. A kolik 
zajímavých lidí do Jičína už na besedu 
pozvala. Ta milá knihkupka. 
Šrámkova Sobotka. Letos bude už 
56.ročních festivalu čekého jazyka. Celý 
týden na začátku prázdnin probíhají 
vystoupení všeho druhu, přednášky, 
tvůrčí dílny, literární soutěž. Noviny 
Splav. Setkání. Kolik už generací se 
podílelo, kolik názorů tu vysloveno, i 
polemizováno. I loni objevila se věta o 
„potížích v komunikaci“. Ale myšlenky 
Šrámkovy Sobotky jsou silnější… .   

 
Konečně štěnice i v Jičíně 
V Po 31. 1. vysílala ČT zprávu z Jičína. 
Pracovnici na radnici našli zařízení, které 
„mohlo pro někoho sledovat komunikaci 
vedení města s Technickými službami“.  
Zastupitel Miloš Starý mluví o tom, že 
„zařízení mohlo odklánět důvěrnou poštu, že 
mohlo dojít k úniku závažných informací“. 
Mohlo, mohlo.  
Petr Bruner, šéf oddělení informatiky, se 
vyjádřil jednoznačně: „Rozhodně nemohlo 
dojít k odklánění důvěrné pošty a už vůbec 
ne k úniku závažných informací.“ 
M. Puš říká: „Na nás pozvali televizi 
osmkrát.“ 
Taky říká, že uvedené zařízení posoudila 
odborná firma, ale odmítá jmenovat která.  
A už to jelo.  
Top 09 vypovídá koaliční smlouvu. 
ODS a ČSSD uzavírají dohodu, kde deklarují 
podmínky vzájemné spolupráce.  
Hned vzápětí zastupitel za ČSSD M. Matějka 
nad ní vyjadřuje politování a píše, že 
jakékoli nové deklaratorní, dohodové či 
smluvní vztahy mezi subjekty lze uzavírat až 
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O JIVÍNSKÉM ŠTEFANOVI napsal pan Jiří Valenta 
Vážení a milí organizátoři bohulibého setkání, celý dnešní den jsem věnoval 
čtení Vašeho seznamu nominací na Jivínského Štefana. Putoval jsem mapou, 
známými silnicemi, listoval jsem v internetových stránkách obcí a různých 
zařízení a najednou se mi začal obraz našeho světa - Vaší zásluhou - měnit 
před očima. Procházel jsem jednu nominaci za druhou ne proto, abych hledal, 
proč jsem pozván na to neobvyklé setkání, ale proto, že jste mi připravili tím 
soupisem "zásluh" kulturních pracovníků v okrese životní injekci. Uprostřed  
náporu mordů, korupcí, zlodějin, dokladů o vládě peněz, o katastrofách,  
přívalu hrůz, pomluv, plynoucích ze sdělovacích prostředků naší země -  
najednou monumentální výčet neuvěřitelného množství zajímavých  
kulturních aktivit. 
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po vypovězení předchozích. 
Ale jedna, dost stěžejní dohoda, o 
počtech, které určují vládu v Jičíně, ta 
nikde publikována není. Leda jako vtip. 
Viz Za společnosti.   
Atd. 
Horečná jednání kdo s kým.  
Zase žádná defenestrace. Jen spousta 
pivních řečí. 
29. 2. se koná jednání zastupitelstva. O 
tom, co hýbe Jičínem není v programu 
ani slovo. 
Ale 22. února byla středa, zvaná 
Popeleční. Kdo přišel ten den do kostela, 
dostal na čelo křížek  na znamení 
pomíjivosti pozemského života. 
 

Foto Jiří Trejbal 
Na konci muzejní chodby, kde je výstava 
fotografií a národopisné dokumentace 
Jiřího Trejbala, je ve skříni starý 
Flexaret, rybářské náčiní, malířská paleta 
a studentský index. Život  jednoho 
člověka převedený do památek. Spíš 
naopak. Kdo zažil chvíli, kdy si podržel 
v ruce nepravou zrcadlovku 6 x 6, musí 
se zasnít. Pan profesor chodil s tím 
Flexaretem po kraji. Fotil sušírny ovoce, 
roubené chalupy, nářadí. Z chalup 
nejvíce lomenice a záklopová prkna. O 
všem pořizoval pečlivou dokumentaci 
písemnou, mnohé detaily s potěšením 
kreslil. Člověk ze staré školy. Důkladný, 
svědomitý. Zůstalo po něm mnoho 
dokumentů o stavbách, které už nestojí. 
Úžasné svědectví. Cenné materiály.  
Člověk s duší venkovana, řekl o něm 
jeho syn. Dodejme, že pracovitý, 
poctivý. Předměty v zasklené skříni to 
dokumentují. 
 

Doteky poezie 
Z Křinice u Broumova přijela do 
knihovny básnířka. Jmenuje se Věra 
Kopecká a je taky fotografka. Po obědě 
začala instalovat výstavu a vydalo jí to 
akorát. Protože v půl šesté začalo 
autorské čtení. Věra vydala knížek 
patnáct až sedmnáct. Přesně spočítané to 

nemá. Vesměs nákladem vlastním. Vydávat 
poezii dnes není lehké.  
Ještě má Věra zrcadlovku a tak tam chodí 
pod těmi Jestřábími a jinými horami a fotí. 
Pohled na krajinu z dálky či detaily orosené 
pavučiny. Skály a stromy. Když fotí 
básnířka, je poezie i na fotkách. 
Autorské čtení má pečlivě připravené. Na 
promítané fotce je název sbírky, ze které 
právě čte. Fotek je hodně. Je na co koukat, je 
co poslouchat. Zajímavé, jak se motivy na 
fotkách potkávají s motivy v básních. Vedle 
sebe jdou dva druhy kumštu. Ale ony nejdou 
proti sobě. Se potencují, umocňují.  
Věra čte. Neprofesionálním hlasem. Občas 
tam je překlep, pardon, přeřeknutí, důraz 
tam, kde být nemá a není tam, kde být má. 
Inu autorské čtení. Slyšíme poezii a 
poznáváme člověka. Poznali bychom 
člověka, Věru, kdyby to četl někdo jiný? 
Vida, vlastně subjekty tři: slova, obraz, 
básnířka. 1. února 2012 se v KVČ potvrdilo, 
jak to jde  dohromady. 
 

Zločin a trest kdysi 
Přesněji v 16. až 18. století. Soudili členové 
městské  rady. Ti prováděli i výslechy 
právem útrpným. Zapisoval městský písař. 
Ale podkladů pro studium práce městských 
soudů mnoho není. Kdo by se chlubil tím, 
kolik je ve městě lumpů. 
Dovedeme si dnes představit, že by v Jičíně 
soudila městská rada? Tehdy se na právní 
vzdělání a na úroveň soudců tak nekoukalo? 
Pan doktor Francek na přednášce Jičínské 
besedy dne 10. 2. pověděl mnoho 
zajímavých věcí. I o mučení promítal 
obrázky a vysvětloval. A zase jeví se otázka: 
Jak může být výpověď pod takovým 
nátlakem pravdivá?  
 

Masopust jičínský, ostruženský 
i jiný 
Masopust dává lidi dohromady. Do Ostružna 
přijeli Literácy, přidal se místní harmonikář 
pan Frydrych, ostruženské masky a šlo se 
průvodem. Koblížky byly úžasné a i panáků 
bylo dost, protože mnoho účastníků přijelo 
autmo. Jen malinká připomínka – lidi si 
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trochu odvykli zpívat. Ale to se napraví. 
Třeba skrze zabíjačku. Bylo to nádherné,  
pozorovat to nandávání a vyndávání 
jitrnic a tlačenky. Nu a pak se jedlo a 
zapíjelo a povídalo. Asi i na zpívání 
došlo, ale to jsme museli domů, chystat 
ten masopust jičínský. Stalo se v sobotu 
18. února. Posléze ověřeno, že pan 
Frydrych hrál dlouho do noci. 
Jičínský masopust byl popsán a vyfocen 
jinde.  Jen tu připomeňme pochvalně a 
opakovaně, jak je skvělé, že se jičínské 
kapely a spolky dovedou úžasně dát 
dohromady a udělat takový masopust, 
jaký jinde nemají. Kdepak se stane, že se 
spouští z nebe jitrnice volně k rozebrání? 
Nebo který starosta lije svým občanům 
z arkád šlaufem víno a tam jsou dívky, 
šenkují a občanům roznášejí? Přispěli 
mnozí, ale připravilo Občanské sdružení 
Lodžie a sbor Literácy.    
 

 
Kousky z deníku 
25 01 2012 Štefan a noviny 
Protože některé obce požadují 
seznam svých nominovaných, 
napadá mi - co Jičín? Z Jičína 
nominováno 97 jednotlivců a spolků. 
Ji deník ano, Zelené noviny ať pošlu, 
ale že nic neslibují. Radniční Jičínský 
zpravodaj se neozval. O Štefana 
nezájem. Tak volám sám. Ať pošlu, 
že ale nevědí, kolik bude místa. 
Nojo. Zda-li vědí, že lidi v Jičíně mají 
i jiné zájmy, než jen zimní stadion,  
kde táhne? 
Zpravodaj nezklamal. Jivínskému 
Štefanovi věnoval prostor. Tak velký, 
jako Záchranné stanici pro 
hendikepované živočichy.  
 
26 01 2012 Slaďáky 
Zase přišel nevyžádanej email. 
Tentokrát od Mirka Filsaka. Písničky. 
Slaďáky třeba o tom, že „moje oči 
nikdy nezklamalo svítání“. Moc 
nemám rád ty emaily, co jsou na nich 
třeba neoblečený holky a ještě 
jakoby kmitají tím …, no poprsím, 

v rytmu western. Ale Mirek mne potěšil.  
Uvědomuju si, jak člověk prostě někdy 
potřebuje osladit si život. Prostě orazit od 
„Přivezl drogy – dostal 10 let.“ Nebo 
„Ocelový trám otevřel dodávku jako 
plechovku od sardinek“.  Ale  Mirek svým 
nevtíravým hraním a zpíváním umí 
zlepšit náladu. Dík.   
 
02 02 2012 Milan K 
Otvírám přílohu emailu – fotku. Je na ní 
šest malých Číňánků v černých kvádrech 
s takovými cedulkami na krku, co nosí 
důležití na důležitejch jednáních (posléze 
se dovídám, že jsou to Jihokorejci) a 
jeden Středoevropan s knírkem v kvádru 
světlém. Ten běloch se jmenuje Milan 
Kálal, vystudoval jičínskou průmku a je 
docentem, ale možná už profesorem na   
jaderné  fyzice  v Praze. Jandura tvrdí, 
že mu je už přes šedesát.  
V šuplíčku našel jsem si tužtičku 
s nápisem Intercontinental, kterou mi 
věnoval, když jsme v Mladějově 
v hospodě dělali článek, protože Milan 
z Mladějova pochází. Tam v té hospodě 
mi  vyprávěl o reverendovi Moonovi a na 
jádro jsme se moc nedostali, protože 
jsou věci zajímavější. Třeba, jak mi 
tenkrát rozebrali kolo a pověsili na strom. 
Nebo jak na nějakém studentském 
večírku ho jako  opilce spolužáci táhli a 
pak snad i nesli. Aby se záhy přesvědčili, 
že tu opilost hraje. Inu – jadernej fyzik 
světového jména.  
 
03 02 2011 Jirka se bál,   
jestli tu dílnu vytopí. Vytopil. Do Lodžie 
přišly děti z Káčka pěkně poctivě pěšky. 
Vždyť bylo jen mínus deset. Robert, 
Renata, Zuzka, Lenka, Hana ukázali, jak 
se to stříhá, lepí, omalovává. Kdo měl 
trpělivost, udělal si krásnou kočičí hlavu 
pro masopustní průvod. Nebo jiného 
zvířete hlavu.  
Martin přivezl jídlo a tak se ty barvy na 
jednom stole shrnuly, dal se tam ubrus a 
nalévala se bramboračka.  
Tak tohle jsou pololetní prázdniny 
některých jičínských dětí. Díky o. s.  
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Prochoroviny 

kulturní (skoro) měsíčník 
založeno roku 1998 

Vydává B. Procházka, 
Sokolovská 367, Jičín,  

 tel.:  493 523 492, 723 128 942 
Evidenční číslo MK ČR E 13158 

e-mail: prochor.jc@tiscali.cz 
Noviny  vznikly  s  laskavou  

pomocí Města Jičín,   
GENERALI POJIŠŤOVNA  a.s. 

Denisova 504, Jičín,  
tel, fax: 493 523 024 

Lodžie trochu pracovní, trochu 
legrační, trochu i turistické. 
Prázdniny, jaké mají být.   
 
05 02 2012 Zase to  
ráno inspirací. Je tma, venku mínus 
patnáct. Na pelesti postele mám 
takovou svorkou z trhu, výhodná 
koupě, přišpendlené nejdříve noviny, 
aby se ta hromada nepřečtených 
snížila  a mne nezasypala. Pak 
knížku. Vždycky na dvě stránky 
můžu pod peřinu zalézt úplně, 
protože topení ještě nejde. Občas se 
vysoukám, odepnu, obrátím stránky, 
zašpendlím. Aby v tom byl život. 
Je. Zase mi to šrotuje a tak vylejzám 
a píšu si poznámky. Zajímavé, že 
neobjevím, jak ty poznámky souvisejí 
se čteným, ale bez toho čtení by se 
mi asi nepřipomněly. Někdo by to 
nazval zázraky literatury? Tak ty 
poznámky. Jo. Třeba proč. Jan 
Procházka, český spisovatel, od 
kterého jsem přečetl všechno, co 
napsal, kdesi řekl, že má kufr. A tam 
si prý ukládá poznámky a když píše 
knihu, tak v tom kufru hrabe. Ale ty 
moje poznámky: 
- Na jednom hřbitově viděl jsem, jak 
větev prorostla drátěným plotem. 
Rostla, rostla, zvětšovala se na 
objemu v tom oku drátěného plotu. 
Když tam uklízeli, obě strany té větve 
uřízli. Zůstalo jen to krátké polínko, 
zarostlé v plotě, které nikdy nikdo 
nevyndá. 
- V, kdysi místní člověk, který odjel 
do Kanady a tam zbohatnul slušnou 
cestou, to charakterizoval: „Já si to 
auto nemusím kupovat. Mi stačí, že 
vím, že když chci, klidně si ho můžu 
koupit.“ 
- V Lodžii byla dílna na výrobu 
masopustních masek. Začal jsem si 
připadat, že jsem tam zbytečnej. 
Udělal pár fotek, poznámky jsem si 
nepsal. Tak jsem vzal kbelík a sbíral 
ty papírky, co se tam válely, jak děti 
střihaly ty masky. Až v lipách, cestou 

domů jsem si uvědomil, s kolika lidmi 
jsem mluvil, co všechno jsem se 
dozvěděl. Jak je taková společná práce 
užitečná a inspirující.  
Ale kde to použiju? A musí se všechno 
použít hned? 
- V knížce je řeč o pobytu v nemocnici. 
Vybavil se mi blázinec, jak ho Tomáš 
Zmeškal popisoval ve své knížce. Za 
rok, možná dva, líčila básnířka Věrka své 
zážitky z blázince, kde bejvá. Zdálo se 
mi to podobné, spíš i stejné. Nemyslím 
ten vnější projev, ale ty pocity. Ty jsou 
nepřenosné.  
- Pošlu B rozepsanou Moniku. Ať mi 
řekne, jestli má smysl v psaní 
pokračovat.  
 
07 02 2012 Filmy dokumenty  
o lidech jako Boudník, Vysockij, 
Michajlov, Hrabě. Výtvarník, herec, 
skladatel, básník. Všichni špatně a brzo 
skončili. Pamětníci vzpomínají na jejich 
úžasné úspěchy (Vysockij), na tvorbu, za 
kterou netoužili po uznání (Boudník). Ale 
i na alkohol, někdy nekázeň na divadle. 
Na to, jak Vysockij mezi výstupy na 
jevišti zvracel v šatně krev  do umyvadla.  
Na vztah s ostatními, třeba v rodině, 
který nebyl vzorný.  
Byli by tak slavnými, kdyby nebyla ta 
negativní stránka jejich života? A mluvit 
o ní? Devadesát procent záběrů ve 
filmech je z té slávy. Pak nemnoho 
vyprávění o nepěkných věcech z jejich 
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života. Záběr toho ošklivého žádný. 
Pochopitelně. Pochopitelně?  
 
09 02 2012 Snad ne 
úplně běsi, jen vědomí, že něco 
z toho, co mám udělat, zapomenu, 
nestihnu: Napsat V,  ať na 
valhromadu Lodžie určitě přijde, že 
bude potřeba probrat spoustu věcí a 
že jde o budoucnost Lodžie.  
Napsat P, jak jsem rád, že mi 
pomáhá se Štefanem.  Opsat citáty 
z krásných dopisů, které lidi posílají, 
jak si váží nominací a hlavně, jak 
jsou rádi ze všeho, co se v kultuře 
děje.  A musím stihnout rozeslat 
nejmíň 30 pozvánek. A do sklepa pro 
brambory.  
Nojo. Při cvičení pouštím si dvojku. 
Dokument o Václavu Hraběti. Umřel 
v pětadvaceti. Od takového filmu se 
nedá odejít. Tak jsem dotáhnul až 73 
sklapovaček. Samozřejmě 
v přestávkami.  
   
10 02 2012 Dyk vůbec nevstávám 
od počítače. Když něco potřebuju do 
článku, nebo jinam, klikám, klikám - 
a vyklikám. Vygůgluju, jak se teď 
říká. Na skříni mám zelenou Malou 
československou encyklopedii. 6 dílů 
a ještě v 92. roce k tomu 
socialistickému výtvoru vydali 
Československý bibliografický 
slovník, aby tam byli lidi, kteří se za 
socialismu nesměli. Kdypak jsem ji 
naposledy otevřel?  
 
13 02 2012 Setkání 
Skrze Lidovky povídám si s panem 
režisérem L. Helgem (*27). Mluví o 
tom, že se „odstřihuje“, tam, kde cítí, 
že to přestává mít smysl. Odchází. 
Umění? Uraženost?  Říká, že se 
mu nelíbí ty „srágory“. Že nesnáší 
komerční filmy. Vyplývá, jak si váží 
těch, kteří netočí pro peníze. 
Dodávám – i v ostatním kumštu. Na 
fotce brejlatý, skoro holohlavý pán. 

Od pohledu zřejmé, že si moc nenechá 
od nikoho do ničeho kecat. 
Nuria Amat (*51) rozlišuje Španělsko a 
Katalánsko. Dlouhé vlasy, černé šaty. 
Říká, že v éře elektronických knih budou 
psát jen ti, kterým půjde skutečně o 
literaturu, protože z toho nebudou žádné 
peníze. O dnešní době říká, že vládne 
banalita a že spisovatelé by se proti ní 
měli ohrazovat. Tak jak je to 
s angažovanou literaturou?  
V mládí pro ni bylo psaní především 
obranný prostředek proti životu. Dnes je 
zrcadlem, které sama nastavuje svému 
životu.   
 
24 02 2012 O náladě 
Čtu si na internetu v Jičínském deníku 
Danin článek o masopustu. O hraní 
v neděli, o lidech, o vysvětlení, hlavně o 
tom vysvětlení třeba, co znamená 
Popelec. A zlepšilo mi to náladu. Vedle 
příšerného blázince v Jičíně, kdy jedna 
zpráva stíhá druhou. O tom, jak se 
jednotlivé party domlouvají a jak to za 
pár chvil už neplatí. Protože se stačí 
domluvit s komunisty a můj post vládce 
mi zůstane. Brrr.  
Do toho Dana v článku vysvětluje, co je 
Popelec a jak nám třeba toho zklidnění. 
Tak co je důležitější? 
 
Kačenka  

  Rozložila si pastelky, blok 
s předkreslenými panenkami, průsvitky 
s oblečením na ty panenky. Obtáhla 
obrys panenky a začala ji oblékat. Pak to 
všechno vybarvila. Byla módní 
návrhářka. Vám to můžu říct, dal jsem si 
kafe naproti ní, i když tam běžně 
nesedávám, abych viděl, jak si kouše 
jazyk, když dělá ty návrhy. Občas se 
mne zeptala na názor. Řekl jsem, že mi 
tam chybí dlouhé šaty. Zarazila se. Ještě 
není v bálovém věku.  
Pohoda. Vzácná chvíle sdílnosti. Radost 
moje, že se nedívá na televizi, nejí 
brambůrky a neleží přitom s nohama 
nahoru.  
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 Už ví, čím bude. V osmi to ví. 
Letuškou. Všechny holky chtějí být 
letuškou, nebo kadeřnicí. 
Chválabohu, že ne političkou. I když 
ta, co má to divné jméno, co se 
neskloňuje, je pěkná. Ale Kače bych 
to nepřál. To politikování. 
Hned to využívám k mentorování, jak 
tedy je pro ni důležitá angličtina. Pak 
si ji testuju – ptám se proč. Říkám, 
že letuška je něco jako průvodčí. Ale 
z letadla je lepší výhled, říká. A 
vypočítává mi, kolikrát letěla.  Ještě 
bych se jí chtěl několik roků ptát, čím 
bude. Ptát časosběrně. Kvůli ní bych 
chtěl, aby čas tolik neletěl. Mi neletěl. 

 Přišla fotka s otázkou, čí je to 
hlava? Na hlavě jsou odhrnuty vlasy, 
zelená desinfekce, tři stehy. 
Chirurgické. Hlava patří Kačence. 
Posléze vypráví, nepříliš 
srozumitelně, jak ve škole o hlavní 
přestávce … . Byla tam skříň, nějaká 
strkanice, pak prý někdo ze 
spolužáků říká, že má ve vlasech 
barvu. Někdo druhý přišel na to, že 
to není barva, ale krev, vole. Když 
přišla paní učitelka do hodiny, tak se 
Kača přihlásila a řekla, že má díru do  
hlavy. Teď nám to vypráví a všichni 
se náramně smějeme.  

 Sedím proti Kačce u stolu, 
schválně sedím, abych na ni dobře 
viděl, protože je na ni dobré 
podívání. Rozložila si papíry, má na 
nich seznam třídy s úkoly. Chystá 
program na karneval na škole 
v přírodě, pojedou v květnu. Opatrně 
nenápadně nakukuji, čtu: Kluci – 
stoly. Já a Natka – servírky. Pak 
stříháme papírky, nejsou stejné, ale 
skoro stejné. Každý dostaneme čtyři 
a máme na ně namalovat stejnou 
věc. Kačka vymyslela zvláštní 
pexeso. Asi neví, jak se to bude hrát. 
Ale rád maluju. Lepší, než když se 
dívá na televizi. 
 

  LAUREÁTI JIVÍNSKÉHO ŠTEFANA 
 
1996 – K klub – 41 nominací:  
KLAN – Kacákova Lhota * Z. Vaškovová – 
Hořice * M. Zajíček a K-klub – Jičín 
1997 – K klub Jičín – 37: 
 I. Chocholáč a spol - N. Paka * J. Macák a 
Větráci – Kopidlno * E. Bílková, L. Šoltysová 
1998 – pivovar N. Paka – 90: 
 P. Charousek – Turnov * J. K. Tyl – Hořice * 
V. Úlehla  - Jičín 
1999 – zámek Jičín – 120:  
Hořeňák – Lázně Bělohrad * E. Bílková – St. 
Hrady * J. Gottlieb – Jičín (předal A. 
Hlavatému) *  Prochor – mimo hlasování 
poroty 
2000 - hospoda Robousy – 118:  

M. Roček – Jičín * K. Macounová a J. 
Pospíšilová – Libošovice  (losováním)  
2001 -  Libáň  - 116:  

J. Řezníček a divadlo Martínek Libáň * Z. 
Chalupa  - K-klub Jičín (los) 
2002 – Hořice – 155:  
Oskar Teimer – Černín * Veronika Kuříková – 
Nová Paka (los) 
2003 – Železnice – 137:  
Irena Škodová – Libáň * K-klub Jičín (los) 
2004 – Nová Paka – 107:  
Věra Rychterová * OS Lodžie Jičín (los) 
2005 – Jičín – 181:  
Jivínský Štefan* OS Zebín (los) 
2006 – Veliš – 224:  
Vladimír Úlehla – Jičín * Štěpánka Fléglová – 
Hořice (los) 
2007 – Kopidlno – 225:   
Oldřich Suchoradský – Mlýnec * Novopacké 
sklepy – NP (los) 
2008 – Sobotka – 218:  
Blažena Zatloukalová – Hořice * Milan Ertl – 
Hořice (los) 
2009- Libuň  - 237:  
Miloslav Bařina – Nová Paka *Josef Teichman 
– Železnice (los) 
2010 – Miletín – 251:  
Erben – divadelní soubor Miletín 
OS Stezka Češov – Veselí (los) 
2011 – Slatiny – 262: 
Knihkupectví U Ignáce v Jičíně 
Šrámkova Sobotka - festival 


