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Šindlar – Váchal – Knopp 
Na vernisáži nabito. Marie si něco 
zapomněla, asi brejle nebo noty, tak od 
klavíru zase odběhla. Ale pak hrála pěkně, 
směs lidovek. A před tím řekla, ať lidi 
zpívají, nebo si jen tak broukají. Tak jsem 
broukal. Pán vedle se na mne otočil. Slávek 
mluvil v hlavním projevu krátce a věcně. 
Hlavně faktografii. Pak mistr zavzpomínal, 
jak u Lepařů odmaturoval z ruštiny. Jo, 
poděkoval panu místostarostovi Hamáčkovi, 
že se zapříčinil. Pan starosta byl tam taky, 
ale stál vzadu. Je lidový starosta. Marie 
zahrála druhou část a na závěr jsem se 
dočkal – Znám já jeden krásný zámek. 
Rozlejvalo se víno a místo jednohubek a 
cukroví bylo ovoce. Prý je to zdravější. 
Když mluvil řečník o zásluhách mistrových, 
připomněl AR studio. To byla galerie u  
brány, kam galerista pozval spoustu 
zajímavých lidí. Škoda, že skončila. 
Vzpomínám na návštěvu paní Olgy 
s Výborem dobré vůle. Měla tenkrát sádru, 
zlámanou ruku. Když jsem začal dotaz 
obřadně, že postavení první dámy má svoje 
příjemné i méně příjemné stránky, přerušila 
mne: „Ukažte mi ty příjemné.“ To byla 
ženská.  Takových jako byla ona, nebo je 
Věra Čáslavská, takových moc nemáme. I 
tohle je vedlejší produkt vernisáže. 
Zdeňkovi Šindlarovi, soudím, nejvíc sedí 
stavby, architektura, podaná oněmi křivými 
čarami. Ostatně je architekt. Ale protože 
výstava je bilancováním 
k pětasedmdesátinám, předvedl se i jinak. 
Široký záběr. Plakáty. Černobílé  
 
 

 
karikatury osobností do novin. Ale i květiny, 
obrazy z cest, architektonické realizace – 
hospoda Na Špici. Olej, klasický malířský 
olej, jsem nenašel.  
Ale portrét, portrét ano. Josefa Váchala 
nakreslil. Vybavilo se, že jejich bydliště jsou 
blízko. Ale poutavé. Proto to zmiňuji, že 
jsme se u portrétu sešli s panem fotografem 
Josefem Knoppem, který Váchala fotil. 
Váchal umřel 69. Bože, už pětačtyřicet let. 
Pan fotograf potvrdil pravost Šindlarova 
portrétu a zavzpomínal. Jak dřevorytec 
chodil ze Studeňan do Jičína do sklenářství a 
rámařství k Vinšovům. Občas mu nějaký 
obrázek prodali. Za zlomek ceny, která platí 
dnes. Takže nikdy penězi neoplýval. Jak 
náročné bylo soužití s A.. Mackovou. „Ona 
na něj žárlila. Že byl v kumštu úspěšnější.“ 
Och, kolik všelijakých názorů už se na tohle 
téma vyskytlo. I ten, že na Mackové 
obrázcích bylo zřejmé, že Váchal jí pomáhal. 
Detaily dokresloval. 
S panem malířem potom povídáme si o tom, 
jak dělal jako student pro noviny karikatury 
významných osobností. Pro MF, Svobodné 
slovo, Literárky. Na začátku šedesátých let. 
Tak poznal mnoho zajímavých lidí – Jiřího 
Trnku, Václava Žilku a krasobruslaře 
sourozence Romanovy, Karola Divína a 
další. Ale než odnesl grafiku do redakce, 
bylo třeba získat podpis portrétovaného.  
„Pro studenta slušný výdělek. Tak jsem 
mohl i slečnu pozvat na víno.“ 
Ještě lekce z ekonomiky. Malířské. Oleje 
jsou drahé, protože je drahý malířský 
materiál. Když ten se promítne do ceny 
obrazu, je cena velká a obraz obtížně 
prodejný.  
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Z cest (Bučice) 
Vlak Regionova zaskřípal a zastavil. Nic. 
Koleje příchozí, koleje odchozí, přístřešek. 
Pole louky, blízko les. Na druhé straně v dáli 
baráky. Jmenují se Mlýnec, ale my jsme 
odjakživa říkávali Mlejnice. V Libáni se 
říkalo – jedem do Mlajnice. 
Jdeme na stranu druhou, k lesu. Úzkou 
pěšinou, na obou stranách vysoké cosi. 
Tráva? Keře? Vysoké, skoro jako my. Na 
něm krásně bílá zmrzlá jinovatka. M řekne – 
za mejch časů by tohle všechno bylo 
posekané. V lese řekne Há – vidíte, tady ryli 
divočáci. A zeptá se, jestli přijdou. Kdyby 
přišli, měl bych o čem psát. Ale musel bych 
bejt před těmi ženskými za hrdinu a to by 
byl problém. 
Tak píšu o dubech. Lužní les. Velké duby 
jsou krásně pokřivené, většinou děravé, nebo 
alespoň popraskané. Drsné. My starci jsme 
rozpraskaní. A do těch děr jsem se podíval, 
ale v nich nic. Jak si tohle skládám, zjišťuju, 
že jsem sám. Tedy s těmi duby. Ale taky 
zjišťuju, že mi nic nechybí. Sedím na kládě a 
čekám, protože se to sluší. V dáli se obě 
objevily. Tiše si cosi ševelí. Ženské musí 
ševelit, aby byly.  
Na  dlouhé dřevěné boudě cedule. Na ní je 
taky napsáno: „Chováme zdravá a šťastná 
zvířata, produkujeme přírodní potraviny a to 
vše proto, že je to náš styl myšlení, nikoliv 
pro eko a bio podpory. … Taktéž děkujeme 
úředníkům tohoto státu za co nejmenší míru 
zájmu … .“ Dole pod textem je vlajka EU 
ale je přeškrtnutá. Slabě, červeně. 
Obcházíme boudu, abychom viděli šťastné 
krávy. Há řekne – vidíte, jak je tu čisto? 
Konečně rybník. Jmenuje se Bučický a je 
velmi velký a je opatřený hospodou. Pan 
šenkýř nám natočil, my se koukáme do 
plamenů krbu a na rybník a na cukroví, co 
vzala s sebou M. Řekla, že to neponese dál a 
my byli rádi. Pan šenkýř vypráví, jak 
v hospodě má být. Majitel je výtahář. Koupil 
ruinu baráku a vybudoval hospodu, penzion, 
chová koně, krávy, vodníka a bude i slepice. 
Koňové jmenují se Arabští plnokrevníci, 
krávy jsou hnědé s dlouhou srstí. Ve 
venkovním výběhu mají krmení a okolo 

nasypanou slámu, aby se nezamazaly od 
bláta.  Jmenují se Skotské náhorní, vypadají 
trochu jako bizoni, nebo tuři, ale tvářejí se 
mírumilovně. 
Škoda, že jsme nepotkali pana Petrsika, 
abychme mu poděkovali, že ukazuje, jak to 
jde.  
Fotím krávy, dámy mají hlad tak směřují  
k Rožďalovicům. Najednou stojí. Je tam 
hromada hlíny a ta se pohybuje. Ne sama, 
ale pohybuje jí Krteček, který z nás má 
srandu, protože nevyleze a nevyleze. A my 
mu naletěli a čekáme a mrzneme a mrzneme. 
Nedočkali. Zmrzli téměř. Krteček se fotky 
nedočkal, sám si za to může. Mohl se 
alespoň trochu ukázat. Abychme věděli, že 
má kalhotky, jak to napsal pan Miler. 
Pak už to bylo banální. Kostel zavřený, 
Zámostecká rychta naštěstí otevřená. Dali 
jsme si vychlazené Svijany na zahřátí. A 
jakési kuře na něčem a se zeleninou. 
Paní průvodčí na každé zastávce mávala 
takovou zelenou plácačkou. A když 
odmávla, šla si honem sednout, protože měla 
rozečtenou tlustou knížku. Jistě se jmenovala 
Padesát odstínů šedi. Ale netroufnul jsem se 
zeptat, protože to je prý erotické čtivo.   
(Silvestr 2013)   
 
 

Podejte si písemnou žádost, 
dáme to do rady. Oblíbená věta českých 
úředníků. Ne všech. Už bych s tím dal pokoj, 
ale oni znovu. Na poslední tiskovce ten 
nejvyšší: „Požádejte o grant.“ Tedy písemná 
žádost. Vyplňovat čtverečky, úředník žádost 
zaknihuje, komise to projedná, pak do rady, 
úředník žadatele vyrozumí, smlouva, 
podepsat, doručit, podat vyúčtování, 
pokladna vyřídí. … . Peníze projdou 
okruhem, aby se vrátily, odkud vyšly.  Jde o 
výlep plakátů. 16 roků jsme plakáty na 
zpívání do Lodžie přinesli k Pavlovi a o nic 
se nestarali. Tedy starali – o samotné 
zpívání. Stromek, zpěvníčky, příprava a 
zdobení, kapela, čaj ... . Tady bez žádostí, 
protože jsme to vše udělali sami. 
Samozřejmě zadara. Na úřadování nezbyly 
síly. Už to nejde. Podat si žádost k firmě 
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Rengrnebojak. Ta obhospodařuje výlepové 
plochy, které jsou ze 2/3 prázdné. Pardon, 
prošlé plakáty pečlivě přelepené, nových 
málo. Pro spolky je to drahé, lepí na stromy.  
Napsal jsem o věci článek. Politik, který se 
na věci na radnici podílel, přišel až k nám 
domů. Nepřišel říct jak se to zařídí 
jednodušeji. Žádal, abych vypustil jeho 
jméno. Žmoulal čepici a já měl nepříjemný 
pocit. Byl to dnes už dost vysoký Politik. 
Počkejme ještě osm let, až vyprší smlouva. 
Nebo až aktivistům dojde trpělivost a síly, 
přestanou konat. Někdy mám pocit, že 
začíná být slovo aktivista téměř nadávka. 
Každopádně je to obtěžující druh. 
Nebo když jsme potřebovali pytlík hoblin na 
výrobu vánočních ozdob. Dva úředníci z TS 
vysvětlili, jak to nejde, pak jeden slevil a 
začal mluvit o písemné žádosti. Na to, aby 
truhlář na deset minut vzal hoblík. Dopr. Pak 
jsem šel do jiné instituce a tam se mne pan 
truhlář zeptal, kdy si přijdu. Vida – jde to. 
Ale musí být dobrá vůle. Úředníků i politiků.   
 

Kousnul mě pes 
Když jsem jel okolo cestou tam, utíkal vedle 
mne a štěkal. Protože nerozumím psí řeči, 
nic jsem nepochopil. Když jsem jel zpátky, 
utíkal, štěkal, rafnul. Proč? Nenadával jsem 
mu, nikdy jsem o něm nic nenapsal. Moje 
kolo Author je pěkné kolo, pravda, trochu 
neumyté. Proč jsem se mu nelíbil já, to mi 
neřekl, protože jsem zbaběle ujížděl, ničeho 
nevyčkav. Kousnul on, ne já. Prokousl 
šusťáky, neprokousl tepláky, nohu prokousl.  
Ani následný telefonický rozhovor 
s majitelem nebyl příjemný (vstřícný). 
Nemohl pochopit, proč z celé české 
populace vybral si pes právě mě. Já taky ne. 
Majitel to dokonce lehce zpochybnil, jak je 
to vůbec možné. Pes prý nemá zuby. Tohle 
tvrzení opravdu netroufnul jsem si ověřit. 
Pohled do otevřené psí tlamy …, dejte 
pokoj.  
A tak jsem začal usilovat o své zdraví. 
Nejdříve dohadování doma, zda jód, nebo 
peroxid. Naštěstí jsme jód nenašli. Pak 
porada s Googlem co dál. Ten vysvětlil, že 
věc nelze podceňovat a vyjmenoval možná 

nebezpečí. Pan doktor i sestřičky byly 
vlídné. Nevlídný byl majitel, když jsem mu 
telefonicky vysvětloval, že musí s psem 
k veterináři. Já musel taky ještě na 
protitetanovou injekci.  
Pak přišlo samoschůzování co udělat, když 
majitel ani za tři dny nedodal na chirurgii 
nález veterináře. A co když se pejskovi 
kousání lidí zalíbilo a odnese to další vůl, co 
jezdí okolo na kole? Tomu by se mělo 
zabránit. Na policii? Měl bych. Když se 
takhle nevlídně chovají. … Způsobí jim to 
nepříjemnost. To chci? 
Když jsem si vyhledal číslo jejich domu, 
volali. Zase hovor moc ne příjemný. Oni 
musí podle předpisu se psem k veterinářovi 
ještě jednou – s odstupem tří dnů. A nemají 
na to čas. Ale půjdou tam. A psa budou víc 
hlídat. 
To mne uklidnilo. Pes dva doktory, já dva 
doktory. Jsme si kvit. Řekl jsem jim, že se už 
věcí, pokud se noha uzdraví, nebudu 
zabývat. Ale neřekl jsem to takhle slušně. 
Abych se alespoň trochu odreagoval.  
  

Sprostá slova 
Bylo to na cestě hlubokým lesem. Musel 
jsem zastavit a v báglu vyhledat telefon. 
Vyslechl jsem poděkování za noviny a výtku 
za sprostá slova. Tak třeba konat – všechno 
na rovinu. Děkuju. 
Život lidský je krutý. Joachim Ondřej Šlik 
z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, byl na 
staroměstské exekuci sťat jako první. Měl 
přednost, byl z panského stavu. Nejdříve mu 
usekli ruku, pak hlavu. Ale odsouzen prý byl 
ke čtvrcení za živa. Kolik pražanů se na to 
přišlo podívat, než zasedli pak doma k řízku, 
není známo. Dnes prý nejvyšší 
severokorejský komunista dal svého strýce 
roztrhat psy. Rozhořčujeme se tady nad 
sprostotou? 
Noviny, ale i staroslavné, jako Lidovky, 
někdy ani sprostá slova nevytečkují. Když se 
můžeme sprostě chovat, tak proč nějaké 
ohledy. A to se pánové v kravatách sprostě 
chovají. I ten nejvyšší, i tady u nás v Jičíně. 
V kravatách, v drahých špatně padnoucích 
oblecích.  Přiznejme, že když s tím sprostým 
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chováním nic nenaděláme, tak alespoň 
utrousíme nějakou sprostotu pomocí 
písmenek a v hospodě pomocí pusy. Trochu 
se nám uleví. 
Ale neměli bychme. Tak jsem si v tom 
hlubokém lese přemejšlel, zda moje oblíbené 
„dopr“ je, nebo není sprosté slovo.   
 

Zase rozhlas 
Vltava, 11:30, Osudy. Po čtrnáct dní Anna 
Blažíčková. Z knížky Teď něco ze života. 
Četla Eliška Balzerová, a to mělo taky svůj 
význam. Ale vyprávění: Bylo hlavně o jejím 
muži, o době, ale i o celé rodině, tedy i o 
sobě. Narovinu. Nevyhýbala se chybám, ani 
vlastním. Nebála se přiznat slabiny.  Nejen 
svoje. Velmi citlivě rozebírala různé události 
a postoje k nim. Popis smrti manžela i to, jak 
ji prožívala, patří k silným momentům 
v knížce i české literatuře vůbec. 
Takové vyprávění není jen zážitek. Je i 
námětem k vlastní sebereflexi. A co já? Jaký 
je můj vztah k rodině? Jsem schopen se 
nezaujatě takhle dívat na své okolí?  
 

Šrámkovské matiné 
ale ne o Šrámkovi bylo v Sobotce 19. ledna. 
Nikdo si nemohl vzpomenout kolikátý 
ročník, tedy jistě hodnětý. A protože o 
Šrámkovi bylo již mnoho, byli vybráni tři 
autoři z Českého ráje. Sobotecký V. Šolc, 
z Podůlší J. Knap, F. Křelina z Podhradí. 
Hudbu, průvodní slovo, čtené ukázky 
předvedli Turnováci. A dobře. 
Jsem se šel do knihovny podívat, jak se 
autoři půjčují. Málo. Kdo si chce ruralisty 
přečíst, musí počkat. Paní knihovnice musí 
do sklepa. Tam jsou knížky, o které dnes 
lidstvo moc nestojí. Jsme dnes trochu jinde. 
A nemíním to úplně jako výtku. I když podle 
ukázek jde o čtení poutavé. Třeba jak 
popisuje J. Knap své zatčení. Tuším v roce 
51. Požádal pány v kožeňácích, jestli může 
ještě dokončit zápis v katalogu knih. A pak 
ho odvedli a odsoudili na 11 let. 
Zajisté byli ti pánové od StB členy 
komunistické strany. Když jsem si hledal na 
Googlu něco o hlavním lektorovi, panu 
doktorovi V. Hnízdovi, našel jsem, že učil 

literaturu na Vysoké škole politické ÚV 
KSČ (Vokovická Sorbóna). Tady hovořil o 
tom, jak pánové Knap a Křelina byli 
komunisty nespravedlivě zavřeni. A vedle 
toho ty vysoké komunisty učil. Teď je 
osmdesátiletý pán, který o své literatuře 
pěkně hovoří.  
Ne, nechci útočit, ani mít lacinou senzaci. 
Jen připomenout onen paradox dějin. 
 

Kousky z deníku 
 
25 12 2013 Holky bez 
Pro článek přebírám fotky ze včerejšího 
špláchu u Pelíška. Hledám atraktivní. 
Atraktivnější jsou nejspíš ženské. Na špláchu 
se nikdo nekoupe v plavkách. Mám tu 
ženský výběr asi od dvaceti do 
sedmapadesáti. I když snažil jsem se fotit 
decentně, tedy ne přímý záběr, pořád to je 
nahé ženské tělo. Jak se zachovat? 
Listuju v Zoneru. Je to radost pohledět.  
Myslím z důvodu estetických. Máme my 
starci ještě důvody jiné? I ta nejstarší je 
pěkná holka, když se v tomhle věku ke 
koupání vyhecuje, ne? 
Mám tam taky několik hlav nad vodou 
vyčnívajících. To se smí bez problému, tělo 
halí zelená voda. Tam je výrazný rozdíl 
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. Tam ženy kralují nad muži – i v té zimě se 
usmívají. Co kdyby je někdo fotil?  
 
28 12 2013 Hromada novin 
Přebírám, dočítám. O tom, že Beneš si psal 
deník svým vlastním těsnopisem, který se 
zatím nepodařilo rozluštit. I o tom, že 
politika znamená přizpůsobovat se protějšku. 
O tom, jak psal konfident Sabina román o 
tisíci stranách. Znovu o farářovi Toufarovi, 
jak má jiný názor autor knížky M. Doležal a  
autor opery A. Březina. Rozdávají si to hoši. 
Každý má svou pravdu. M. Doležal byl tu 
v Jičíně a udělal dobrý dojem. 
Fotograf Jan Malý. Jeden z těch nemnoha, 
kteří se nenaučili s digitálem a počítačem. 
Protože dlužil bytnému, ten mu vyhodil část 
jeho archivu do popelnice. Malý pátral na 
skládce. Marně. Dílo desítek let ztraceno. 
Příšerný pocit. Připomínka Komenského, 
kterému v Lešně shořel česko – latinský 
slovník, na kterém pracoval celý život. Zase 
představa, jak hoří ty lístky, jak mizí 
dlouholetá práce. 
Noviny otvírají tolik problémů. Nějak si 
nedovedu představit, že by tu hromadu 
papírů, kde je tolik moudrého a inspirujícího 
nahradil úplně počítač. 
 
31 12 2013 Zastřelil se  
a pak hodil flintu do rybníka? Každá cesta, 
když se trochu při ní díváme, přináší spoustu 
otázek až zápletek. Na naučné stezce u 
Bučického rybníka přečetl jsem si o Jožovi 
Zindrovi, českém básníku, který na hrázi 
ukončil svůj život. Prý ve třiceti letech 
sebevražda. Ale Josef, spisovatel, mi pak 
mailem sdělil, že to nebylo tak jednoznačné, 
že v tom byla jedna ženská a dva zájemci. 
Bylo to v devětadvacátém. To už nikdo 
nevyšetří, jak doopravdy.   
 
02 01 2014 Nečtu knížky 
Skoro vůbec. Čtu o knížkách. Knížky často 
jen přelítnu, nebo začnu a nedočtu. Jen 
abych o té knížce něco zvěděl. Nevím proč 
se nedostávám k plynulému čtení. 
Ale noviny dost podrobně. Lidovky. Tam je, 
světe div se, mnoho moudrého. Myslím 

v kulturní rubrice, v příloze Orientace. A 
inspirujícícho. 
 
03 01 2014  Jak konzervovat informace? 
Najdu v novinách něco zajímavého, něco co 
by se mohlo hodit. Noviny dám na hromadu. 
Po čase hromadu vezmu znovu, zajímavé 
články vystřihnu, dám do krabice. Po čase 
krabici přebírám, většinu výstřižku donesu 
do kontejneru. Něco nechávám, že to budu 
potřebovat. Nebudu. Obvykle potřebuju to, 
co jsem si neschoval. Prostě se najednou 
stane, že při psaní, nebo jen přemejšlení si 
vzpomenu, že o PROBLÉMU jsem něco 
četl. Hledám v krabici, hledám v hromadách, 
nenacházím. Prostě jsem to neschoval. 
Nastává problém, co archivovat a co ne, 
protože to stejně záhy vyhodím. Nic. 
Ušetřím si hledání, neboť bych to stejně 
nenašel. Nebo mi to s celou hromadou 
vyhodila žena, protože se na tu hromadu jen 
práší. Takhle přicházíme o moudrosti světa. 
 
04 01 2014 Eliška   
Na fotce v lidovkách je holka (cop), má na 
sobě sluchátka, v ruce mikrofon, na ústech 
roušku. Takže ta holka pozná se podle copu. 
Blondýnového. Před ní zaprášené, rozbité, 
otevřené křídlo. Eliška Cílková je 
skladatelka, dirigentka. Jezdí po černobylské 
oblasti a nahrává zvuky těch rozbitých 
klavírů, které tam zůstaly, když lidi odešli. 
Která holka tohleto?  
Mi známá (z četby) byla jedna dirigentka a 
skladatelka – Vítězslava Kaprálová. Milenka 
Martinů, manželka Jiřího Muchy. Co můžou 
mít tyhle holky společného? Jsou, byly 
zajímavé. 
 
05 01 2014 Jany  
Machalické recenze Uhdeho pamětí 
(Rozpomínky – 640 stran). Srovnává 
Kohouta a Uhdeho. To ona umí, když se jí 
na někom něco nelíbí. Prostě v tý recenzi 
otevřela si svůj problém. Prý Kohout je taky 
sebekritický. Ale jinak než Uhde. 
Vypočítavě, jestli jsem to dobře vystihnul. 
Uhde je upřímný. Starý poctivec. 
I já bych to tak viděl. Kohoutovy 
socialistické verše opisovali jsme z vojny 
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holkám do dopisu. Pak vyměnil Pyšnou 
princeznu za Jelenu. Opustil rodinu. Na 
knižním veletrhu v Praze otvíral Kohout své 
vzpomínky. Nebo to byl rozhovor 
s Kosatíkem, jo bylo to o knížce Fénomen 
Kohout.   
Co k tomu proChor – bulvár? Hledal jsem 
Jelenu Mašínovou, abych ji porovnal 
s princeznou Vránovou. Našel, vyfotil. 
Pracně konal nenápadnost, abych zmáčknul 
a neupoutal pozornost. Výsledek? Všechny 
babči jsou svým způsobem trochu stejné. 
 
06 01 2014 Příšernej sen 
Nemohli ho zabít, stříleli a on se stále hýbal. 
Ten sen nepřinesl koho a proč. Ale dá se 
vytušit, proč přišel. Korejský Kim odsoudil 
k popravě svého strýce. Zatkli ho na 
nějakém zasedání komunistickém a po 
odsouzení ho hned popravili. Dali ho prý 
roztrhat hladovým psům. Komunisti. Je to 
vůbec možné, takový svět? 
Ale Osud k nám milosrdný. Kompenzace. 
Během dne dvě příjemnosti: 
1. Volala paní učitelka (92). Získal jsem 
nejstaršího abonenta Prochorovin. Do 
telefonu vyprávěla o zlomených nohách, jak 
se uzdravuje. I o tom, že ještě za ní chodí 
žáci. Je znechucená stavem češtiny. Prý 
klidně napíšou žyrafa. Kantorka ze staré 
školy. Staré? Ze solidní školy. 
2. Já a kolo dostali jsme přednost. Na to 
nejsem zvyklý. Chvíli jsme se přetahovali. 
Pak ten pán povídá: „Vy jste VIP, vy máte 
přednost.“ Bránil jsem se, že VIP nechci. On 
už odcházel: „Jen do nich perte, do kluků.“  
 
07 01 2014 Zase nevím co s tím 
a leží mi to v hlavě už dlouho. Vlastně to 
začalo ve vlaku. Trochu dost jsme se střetli 
kvůli PEN klubu. Ze strany V dost tvrdý 
odsudek. Že nejsou apolitičtí, jak mají být, 
že propagovali za prezidenta knížete. Pak 
ještě pár emailů a nakonec jsem 
zprostředkoval, že Dědeček, předseda PENu, 
přijede do Jičína. Ale V řekl, že na besedu 
s ním nepřijde.  
To byla jedna trhlina, bylo jich víc. Třeba 
jak nám V dává najevo, že někteří nic 
neděláme. Ano, on dělá velmi. Má přes deset 

knih, spoustu vystoupení, vydává časopisy, 
představuje v nich autory … . Nebudu 
všechno vyjmenovávat. A to má být 
příčinou, že vytvořili Platformu, vydělili se 
ze spolku, který úspěšně funguje víc než 20 
let? Blbej pocit z toho. 
Měl bych respektovat jeho levičáctví. I to je 
součást demokracie. I když s tím názorem 
nesouhlasím. Každý má jistě právo psát o 
tom, jak v současnosti trpějí někdejší 
komunističtí autoři. Nejsou vydáváni, kritika 
chová se k nim nespravedlivě. Teď už 
nemluvím jen o V. Jeden člověk 
nespokojený se současnem napsal: „ Pravda, 
je to trochu paradoxní, že mám radost nad 
tím, že i jiní vidí, v jakých, s 
prominutím sračkách, jsme nuceni žít.“ 
To je produktem demokracie, že se takto 
můžeme vyjadřovat, to je v pořádku. Takhle 
jsme to před Listopadem nemohli. Vlastně 
mohli. Mohli, ale neměli odvahu. Teď si 
zakládáme na tom, jak ten srab umíme 
pojmenovat, jak to hezky napíšeme. Možná, 
že teď jsme hrdinové ve svých očích. Když 
jsme se tenkrát nedovedli postavit za lidi, 
kteří byli mláceni, zavíráni. Že by nemohli 
publikovat, že svoje knihy, i jiné dobré 
knihy, trpělivě přepisovali na stroji při 12 
průklepech. Tak to jsme věděli, nebo alespoň 
tušili. Ale nadávali jen opatrně, aby nikdo 
neslyšel. 
Teď jim to ale nandáváme, když se to smí. 
Možná se nám trochu uleví, že jsme to 
pojmenovali. No a co? Půjdeme a řekneme – 
mi se na Tobě nelíbí tohle? To už je horší. 
Pravda, ostřejší diskuse už nastávají, tedy ne 
u nás, tady v naší provincii. Padla i facka. 
Byl u toho kdysinovopacký Jaromír Typlt. 
Tam šlo, tuším, o to, zda má, či nemá být 
literatura angažovaná. 
Ostatně soudím, že ta facka, ta přímá 
konfrontace, má něco do sebe. 
My zatím zůstáváme těmi internetovými 
revolucionáři. 
 
15 01 2014  Samoschůzování (04:21 – 
05:53) 
Ležím, civím. Hlava šrotuje. Problémy – 
řešení – stylizace textu. Po vstanutí vše 
sepsat. 
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Masopust.  Dobře že bude, už se váhalo. 
Těžiště na průvodu. Bude z města do Lodžie. 
Tam, kdo chce, předvede svůj program. Co 
musíme: připravit vyzývací letáček, graficky 
pěkný, to Jirka umí… . Nejlépe osobně 
roznést na organizace, vysvětlit. Nebo 
alespoň poslat. Zda nějak hodnotit masky – 
soutěž. Ne všechny, jen určité téma. Pak 
lipami, masky tančí a jančí, kapely hrají. 
Lidi zpívají. Atd. Plakáty. Výlep, roznos. 
Propagaci v novinách a výzva Jičíňákům do 
průvodu. Zorganizovat výrobu masek? ( Dne 
toho a toho přijďte do Lodžie, poradíme, 
pomůžeme). Propagace ve městě. V sobotu 
před průvodem projít trhem. Atd. 
Štefan. V úterý schůze. Vyřídit mejly a 
probrat některá stanoviska, aby schůze byla 
připravená, bez zbytečného dohadování. 
Napsat a uklidnit dívky, že i když to každý 
vidíme jinak, že se nakonec na 
organizačních věcech shodneme. Dělat 
diplomacii. Na to jsem vyloženě stavěný. 
Cha, cha. Připravit body, které třeba 
projednat, zařídit, aby udílení 25. 2. v Pace 
dobře proběhlo. Hlavně podíl a vztah 
dobrovolníků a profesionálů. Aby se někdo 
necítil … upozaděný? 
Dnes. Zajistit korektury novin.  Připravit se 
na autorské čtení pro nevidomé (ve 14 h na 
okrese). Pouvažovat nad článkem o 
alternativním školství (lesní školka - 
Ostružno, Montesori - M, Waldorf – zvažuje 
L a Z). Z jedné tiskovky neměl jsem pocit, 
že radnice se tím nějak míní zabývat. Kéž 
bych se mýlil.  Večer v knihovně přednáška 
o Zakarpatské Ukrajině a pak o tom článek.  
Jo a mám vyplnit nějaké tabulky o účasti. 
Brrr. Jo, taky musím na nějaké nákupy 
v akci. Dnes ani jeden doktor. Hurááá. 
Konám. Cvičím. Počítám svítící okna 
naproti. Jen ve dvou rodinách se pracující 
chystají pracovat. V jiných zaslouženě spí. 
Dochází mi, že když jsme my tohle sídliště 
obsazovali, byli jsme mladé rodiny. Teď 
bereme důchod, který se stále silně zvětšuje 
a nic neděláme. Ó my se máme. 
 
16 01 2014 Jít, či nejít 
na vernisáž Zdenka Šindlara? Bude tam 
spousta lidí, obrazů, možná i víno. Ale. 

 Když měl v Porotním sále před pár lety 
svou výstavu, veřejně tam pomluvil 
Jaromíra. Skvělého ředitele, který muzeum 
velmi pozvedl a dovedl k ceně Gloria 
muzealis. ZŠ dělá si propagaci třeba tím, že 
napíše, jak si od něj obraz koupil pan 
poslanec. Zajisté mu toto není zapotřebí. No 
a co. Prostě lidé jsou různé. Ale má to být 
důvod nejít, a nepsat o dobrém umělcovi?  
 
18 01 2014 O nevědění 
Dostali jsme váhu. Tělesnou. Há zvážila se 
skrytě a já musel dělat, že jsem si to 
nepřečetl. Ale já se vážil k obveselení 
rodiny. Vánoce jsou svátky klidu. Ale i 
obžerství. Brrrr. Vadí mi na mně i ta moje 
váha. Je po klidu. Nastalo období válčení 
sama se sebou a odříkání. Vždyť ty větrníky 
a věnečky, vždyť ani nejsou moc pěkné. 
Komu může chutnat, ta jejich odporná 
sladkost? … 
Jak bych byl bez váhy spokojenější, s těmi 
větrníky. Takhle abych jel do Sobotky místo 
autobusem na kole. 
 
20 01 2014 Schůze v Lodžii 
Připravujeme masopust. Těší, že se schází 
pořád dost lidí, kteří pomůžou s organizací. 
Jirka chce, abychom vymýšleli programové 
body. Téměř nikdo. A tak nás potrestá příští 
schůzí za týden. A zase přijdeme. Protože 
víme, že nejlépe vymýšlí on. A že když by to 
naše nezapadalo do jeho koncepce, nemáme 
šanci. Respektujeme to. A pokud se někdo 
naštvává, tak jenom vnitřně, protože mu to 
stejně není nic platné. Takhle vypadá 
demokracie v rozvinuté společnosti. 
 
21 01 2014 Štefanská schůze 
Lednová, ta je nejdůležitější. Projednání 
nominací, příprava udílení. Trochu se jí 
bojím, že budou nesrovnalosti. Taky, že 
z toho koukají nějaké další úkoly. Nojo. 
Bojím se schůzí vůbec. Jsou tam lidi, někdy 
ti, které nemusím. Dělá mi potíž s nimi 
mluvit. 
Schůze užitečná, dobrá, všechno se vyřešilo. 
Taky přišel novopacký starosta. Jen krátce, 
ale dojem zůstal. Sportovec se z něj pozná 
nejen podle oblečení. Byl vtipný. Věcný, 
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žádné vykecávání. Co chtěl se dozvěděl – a 
pak se omluvil. Příští Štefan, jestli si to 
město odhlasuje, bude v Lázních Bělohrad. 
Júdr se chopil vedení schůze, to on rád. I 
když o některých věcech nic neví. Pak mne 
utnul: „ProChore teď zmlkni! “ Soudím, že 
jsem mluvil věcně, o věcech které třeba 
zařídit. Které nikdo moc nechce zařídit. O 
kterých on moc neví. Nebo vůbec. Je 
klasický příklad schůzových řečníků. 
Rádoby vtipný, mnoho cizích slov. Skutek 
utek. Mu stačí ta důležitost na jednání. Ale 
jo, spoustu věcí v Jičíně vykonal. … Skvělé 
téma na slovní portrét. Třeba někdy. Nějaký 
čas se mi zas bude jeho jednání vybavovat. 
Buran zůstane buranem i když oplývá cizími 
výrazy. Soudím, že nejlepší řešení v tomhle 
případě poslat ho dopr.  
Teď domů. Ve dveřích Lídlu potkám 
známou. Řekla mi, že radši přejde na druhý 
chodník, aby se s Júdrem nemusela setkat. 
Má to být satisfakce? Necítím. Hlavně jsme 
tu, abychme dělali Štefana. 
 
23 01 2014 Školka. Burli 
Jedu od knihovny, po chodníku jde školka. 
Najednou ozve se na celou ulici: „Dobrý den 
pane proChore.“ Potěší. Nálada se zvedne i 
maličkostí. 
Burli. Bohužel, skoro prázdná hospoda. M 
už po kolikáté utírá prach, který tam není, 
protože ho nedávno utřela. Ale nechce se 
nudit. Není to sociologický ukazatel, když 
lidstvo nechodí do hospody? Neměla by se 
tím vláda zabývat? Ale když žádnou vládu 
nemáme. Není to vlastně vysvětlení? Lidi 
nemají na koho nadávat a tak nechodí do 
hospody. Čtu si noviny, abych měl na co 
nadávat. Přišli dva. Venku je na rande 
nevlídno. Dali si čaj, to je vlastně nejlevnější 
posezení v teple. Stačil jsem zaslechnout, že 
ten čaj chtěli černý. Pak se začali zabývat 
jeden druhým. A já vzpomínkami.  
 
 

Kačenka, Ninka  
 
- Občas přichází mi k uvažování, jak 
takové Kačky berou lidi ve svém okolí. 

Kdo je pro ně autoritou. Jak je to často 
kamarádka, kamarádky. Nachází v nich i 
spojence proti vlastní rodině. A objeví se 
i určitá z toho plynoucí závislost a vztahy 
ne vždycky harmonické. Kamarádky 
jsou silnou autoritou. Někdy i spojenci 
vůči rodičům. 
- To Ninka má zatím jiné starosti. Učí se 
na velký dospělý záchod, zatím 
s držením maminkou. Zajisté jí zajímá 
ten produkt, který si prohlíží. A po 
spláchnutí, když on mizí, tak mu Ninka 
mává. 
- Ráda pomáhá s úklidem. Nejraději 
odnáší věci do koše. Poznal jsem proč. 
Ona při tom ten obsah koše zkoumá. 
Opravdu se tam nenajde něco 
užitečného? A kdybychme se nedívali, 
zkoumala by důkladněji. Jistě by tam i 
něco užitečného našla. Vypadá tak, je 
vnímavá. Když vidí, že ji sledujeme, tak 
koš zavře. Ale je na ní vidět, že by se 
ráda vrátila, až se nebudeme dívat. Inu, 
nemá ten dětský pohled na svět cosi do 
sebe? Docela reálného? Někdy 
reálnějšího, a logičtějšího, než pohled 
náš? 
- Nina je palice. Uprostřed polévky 
usoudila, že má dost. Přemlouváme, 
pedagogicky působíme, nedá si říct. 
Protože stále naléháme, řeší po svém. 
Nasype do polévky bonbonky, které 
jsme nestačili odsunout. Nejhorší je, že 
se nemůžeme zlobit, takový vtip dovede 
vymyslet jen Nina. 
 

Lodžie (nejen) v únoru 
 
pá 31. 1. | 18.00 | pohádky tisíce a jedné 
země I. - Irsko 
 
pá 14. 2. | 20.00 | slavnostní premiéra 
traileru kulturního imaginária 
 
čt 20. 2. | 18.00 | pohádky tisíce a jedné 
země II. – Norsko 

 
ne 2. 3. | 13.00 val. Brána sraz, průvod 
do Lodžie  |tady  jičínský masopust 2014 
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Jivínský Štefan – ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín – se bude 25. února
2014 předávat už poosmnácté. Tentokrát v Nové Pace. Z nominací, které byly zaslány do
konce loňského roku, byl vytvořen seznam, podávající přehled o různých aktivitách. Na jeho
vzniku se podíleli členové Štefanské komise – sdružení, do něhož může vstoupit každý
zájemce o zdejší kulturní dění. Kdo převezme cenu v kategorii za počin roku 2013, určí los,
komu bude udělena za dlouhodobé působení v kultuře, rozhodně porota jmenovaná ze
zástupců komise.

Počin roku 2013
Baševi – občanské sdružení, Jičín
Organizace, která se stará o jičínskou synagogu a pořádá přednášky, besedy, koncerty, které souvisejí s židovskou
tematikou. Nominace je za to, jak reagovali na výtržnost DSSS v Jičíně. Otevřeli synagogu a s lidmi besedovali o
Romech i Židech.

Bičiště Pavel
Za velmi profesionální a přátelský přístup k návštěvníkům Městského informačního centra Hořice, za organizaci Noci
kostelů v Hořicích, za četné přednášky ze svých cest po Evropě, za propagaci města. Je též velmi oblíbeným
průvodcem po městě i při různých zájezdech.

Bihelerová Blanka a Pavlová Klára – učitelky Základní umělecké školy Hořice
Za přípravu a vedení dílny pro šikovné ruce malých i velkých při Noci kostelů v hořické synagoze, při níž si zájemci
vyrobili papírové jarmulky, a za vkusné pamětní záložky do knih.

Bittnerová Zdenka
Za akce v knihovně v Ostružně – dílny pro děti, dětský den a prohlížení dětských knížek. Je příjemné, že se při jejich
pořádání připojuje místnímu sboru dobrovolných hasičů, klubu seniorů a obecnímu úřadu.

Bona Vita – pěvecký sbor, Hořice
Za obohacování kulturního života ve městě, například za velmi pěkné vystoupení v hořické synagoze v rámci Noci
kostelů.

Bosáková Jana a realizační tým (2x)
Za nově vytvořenou alternativu v předškolním vzdělávání – založení a zřízení ostruženské Lesní školky Ostružinky,
kde děti mohou trávit převážnou většinu času v přírodě a na čerstvém vzduchu, školky s prvky intuitivní pedagogiky,
výchovou skrze umění a individuálním přístupem k dětem.

Jivínský Štefan
18 . ročník

Nominace za rok 2013
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Církev československá husitská v Hořicích (2x)
Za uspořádání besed s pamětnicí holokaustu paní Michaelou Vidlákovou pro žáky 8. a 9. tříd hořických základních
škol, za umožnění předávat paměť mladé generaci.

Církev československá husitská v Hořicích
Za zorganizování petice na opětovnou nominaci Sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru.

Církev československá husitská v Hořicích
Za oživování hořické synagogy a její otvírání veřejnosti, za oslavy Evropského dne židovské kultury, za pietní
připomenutí odchodu hořických Židů, za Noc kostelů, za výlet za židovskými památkami Českého ráje, za
organizování ekumenických setkání v Hořicích a mnohé jiné.

Czech Clarinet Art – občanské sdružení
Za uspořádání prvního ročníku mezinárodní klarinetové soutěže Czech Clarinet Art, který se uskutečnil 17.–20. dubna
v Hořicích. Soutěž je první a zároveň jedinou soutěží na mezinárodní úrovni v České republice zaměřenou výhradně
na hru na klarinet.

Časostroj - toulání historickou Novou Pakou – organizátoři
Novopacká městská knihovna, Dům dětí a mládeže Stonožka, Střední odborná škola pedagogická, Základní škola
Komenského, Základní škola Husitská, základní umělecká škola, hasiči a další šikovní lidé přiblížili zajímavou
formou historické události Nové Paky.

Čermáková Martina
Za uspořádání jedné z největších přehlídek břišních tanců v republice – Extravaganza show. Do Nové Paky sezvala
nejlepší tanečnice republiky i zahraničí, a dokonce tanečníka z Egypta. Sama předvádí tance s různými předměty a
krásnými šaty.

Český svaz žen Hořice
Za uspořádání jarní a vánoční výstavy, za zájezdy pro členy i nečleny, za akce pro hořické děti.

Divadelní soubor J. K. Tyl Hořice
Za pořad Divotvorný hrnec – procházka písněmi a melodiemi známého muzikálu v podání populárních hořických
herců Jana Noska, Oldřicha Kady, Jana Müllera, Milady Kadové, Markéty Soukupové a dalších, s hudebním
doprovodem Miroslava Vobořila.

Dubinová Terezie (2x)
Za vydání knihy Kořeny ženské spirituality a za popularizaci této knihy a tematiky při četných přednáškách.

Franc Václav
Za uspořádání celodenního setkání básníků a prozaiků z okolí i vzdálených míst v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

Gláserová Lebedová Zdenka
Za pečlivé vedení kroniky obce Drahoraz. Zaznamenává současné dění a nahlíží do minulosti na základě studia
archivních materiálů a literatury, všímá si památek a osobností.

Hamanová Naděžda
Má hlavní zásluhu na zařazení městečka Pecky do Pohádkového království Zdeňka Trošky. Založila Pohádkové
infocentrum v Pecce. Zřídila pohádkovou expozici v infocentru, zorganizovala Pohádkový karneval pro děti v klubu
Disco Phoenix Pecka, uspořádala Peckobraní – Peckohraní a dále se angažuje a pomáhá při mnoha kulturních a
společenských akcích a aktivitách v Pecce.

Hanáčková Martina
V roce 2013 propojila činnost jičínského Studia šťastných dětí s organizací Brána k dětem. Tím umožnila mladým
rodinám inspiraci k ohleduplnému životnímu stylu k přírodě i k mnoha dalším alternativám v laskavé výchově a
vzdělávání svých ratolestí v podobě kurzů a seminářů.

HC Žraloci Pševes a Osadní výbor Pševes
Za akci Zatoulaný dětský den a sousedské posezení v Pševsi.
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Heršálková Jitka a ostatní Vitiněveští
Za skvělou práci pro všechny spoluobčany, za pořádání různých akcí „na Husankách“, na obecním úřadě a na návsi a
za pořádání obecních výletů. Za velikonoční a vánoční výstavu a za nádherný betlém v životní velikosti na návsi ve
Vitiněvsi.

Holý Marek
Nominace vlastně nepatří jen jemu, ale i muzikantům, které dovede shromáždit vždycky, je-li potřeba. Hráli například
v jičínském Domově pro seniory, když Apropo otvíralo vzorový byt. Také s Gottliebovými zpíval v Lodžii. Je to český
muzikant v mladém provedení.

Horák Tomáš
Oblíbený učitel hořického gymnázia si zaslouží nominaci např. za grafickou přípravu vlastivědného časopisu Pod
Zvičinou, za obětavou práci pro Klub českých turistů v Ostroměři, za odpovědné vedení turistických zájezdů a další.

Horolezecký oddíl Hořice
Za pořádání kulturních akcí v klubu U opilé kočky na Doubravě, za uspořádání filmového festivalu zaměřeného na
horolezectví i dětského dne.

Hörstová Věra
V září měla u Vlastimila Mužíčka v galerii Damara v Nové Pace hezkou výstavu. Obrázky na pomezí reality a
abstrakce. „Malování považuji za dar a příležitost, jak oslavit harmonii a krásu,“ řekla Věra.

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice
Za pomoc a lidský přístup k těžce nemocným a jejich rodinám, za propagaci myšlenky hospicového hnutí, za pořádání
akcí pro veřejnost: kurzy první pomoci, dobročinné bazary, Den pro rodinu, drakiádu atd. Letos převzali Pamětní
medaili hejtmana Královéhradeckého kraje.

Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice a Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice
Za předvedení živého betlému a přivezení betlémského světla, za to, že se lidé v předvánočním chvatu sejdou a
společně si zazpívají koledy.

Hrnčíř Vlastimil
Za významný podíl na zavěšení nového zvonku do kapličky v Lánech a na odhalení pamětní desky padlým v první
světové válce. Byl iniciátorem, pomáhal při realizaci i sestavování programu, na základě studia v archivech připravil
dokumentární výstavky, zajistil propagaci.

Jičínská beseda a další
Mají hlavní zásluhu na tom, že byly opraveny malby Jindřicha Procházky na nádraží v Jičíně. Nejen tím, že vedli
jednání, pomáhali se sháněním prostředků, ale také se při čištění i prakticky podíleli.

Jirků Josef
Za přínos k poznávání historie Markvartic i okolí a za získávání zájemců o ni pomocí fotografické dokumentace a
vyprávění. Začal bádáním po svých předcích, na základě studia archivních dokumentů postupně vytváří přehled o obci
a jejích obyvatelích v minulosti.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice
Za organizování smysluplného trávení volného času dětí, za to, že vedou své členy k samostatnosti, kamarádství a
čestnosti, za pořádání táborů, výprav a her, za akce pro veřejnost (Skautskou stopou, Hurá na Tahiti, Betlémské světlo
atd.).

Kalita Pavel a spolupracovníci
Za uspořádání Alfa kurzů v Nové Pace, kterými tento kněz se svými spolupracovníky přibližuje formou přednášek a
setkání při společném pohoštění základní poznání křesťanství.

Kandrdas Hořice
Studentský divadelní spolek působí v Hořicích sice jen dva roky, přesto zanechal v kulturním životě města velmi
výraznou stopu. Připravil další dvě představení (Jak je důležité míti Filipa, Ať žije Bouchon), zorganizoval 1. ročník
studentského divadelního festivalu DiF a dětský den. Podílel se na programu Slavností hořických trubiček atd.



4

Klub Maják Hořice – občanské sdružení
Za pomoc a organizování akcí pro postižené děti a jejich rodiny i pro veřejnost (výlety, víkendové pobyty, lampionový
průvod, rozloučení se školním rokem atd.).

Knihovna Antonína Bocha Libošovice
Oživuje kulturní dění v Libošovicích a okolních obcích. Například začátkem června sezvala Alena Pospíšilová své
knihovnické kolegyně na řadu přednášek a besed. Historik Jaroslav Šedivý řekl svou památnou větu: „Knihy mám rád.
Dámy mám taky rád.“

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Za dubnovou výstavu o holocaustu. Za setkání na téma Wintonovy děti, které knihovna uspořádala. Za besedy
s pamětníky pro dospělé i žáky, pro které byla setkání podnětná a překvapivá.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Už deset let pořádají přehlídku dětských vypravěčů. Je příjemné sledovat, jak se za těch deset let úroveň vyprávění
zlepšila. Děti, které soutěží projdou, přijdou příští rok daleko lépe připraveny.

Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej (2x)
Za 4. ročník Cyklu klasické hudby uspořádaný ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Jičína, Římskokatolickou
farností Jičín a Městem Jičín za hostování dalších umělců, např. Davida Kříže, Veroniky Vildmanové, Jakuba Kazdy,
Zdeňky Nečesané. Koncerty jsou promyšleně připravovány, konají se na různých místech v Jičíně i okolí a zaslouženě
si získaly široký okruh stálých návštěvníků neustále se rozrůstající o nové příznivce.

Korbelářová Bohuslava
Paní knihkupka v Karmelitánském knihkupectví v Jičíně. S láskou prodává knihy a zve do Jičína zajímavé osobnosti
k přednáškám a besedám. Např. Miloše Doležala, který mluvil o faráři Toufarovi, nebo Marka Orka Váchu.

Kordík Josef
Za vystoupení při 14. výročí vztyčení Smírčího kříže na Velišském hřbetu. Při kázání doporučil tento oblíbený
železnický farář lidem, jaké knížky si mají přečíst. Jeden z mnoha příkladů, jak propojit svět církevní se světským.

Košťák Martin, Starý Miloš, Volf Jaroslav pod záštitou Jiřího Lišky
Za iniciativu směřující k tomu, aby v Jičíně na Čeřovce byla opět busta J. B. Foerstera. Poděkování patří všem, kteří se
připojili.

Kotrbáček Jaroslav
Za sepsání a vydání další knihy věnované motocyklovému sportu, tentokrát nazvané Hořických nejen 300 zatáček.

Koulová Zuzana
Je redaktorkou internetových novin Moje Jičínsko. Patří k těm novinářům, kteří si jdou důkladně za myšlenkou.
Všechno si ověřuje, připravuje věcné a pravdivé argumenty. Často tím přivádí politiky do úzkých.

Kozel František
Za to, že předloni dal v Hořicích dohromady spolek divadelních ochotníků nazvaný Skleróza a působí jako principál
tohoto spolku. Napsal pro něj hru Dlouhý, připravil kulisy, rekvizity. Hra byla šestnáctkrát reprízována. Nyní již
František Kozel se svým spolkem chystá pokračování hry pod názvem Široký.

Kracík Pavel a Bílková Jitka, Chodějovská Eva, Krupka Jiří
Za pečlivě připravenou procházku Prachovskými skalami pro účastníky mezinárodní konference Karel Kazbunda,
kulturní dědictví a mezinárodní právo i pro další zájemce.

Kubín Lukáš – student Technické univerzity Liberec
Za roli mlynáře u mlýna na Valdštejnově náměstí během festivalu Jičín – město pohádky.

Kůsová Petra
Za výtvarnou podobu festivalu Jičín – město pohádky 2013 (kulisy, tiskové materiály atd.).
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Kvapil Oldřich, Vostřez Aleš a Vostřezová Martina (2x)
Za uspořádání výstavy Perníkářství na Hořicku v hořickém muzeu, za velmi úspěšnou perníkářskou dílnu, za
udržování tradičních řemesel.

Labaštová Iva, Pěstitelská pálenice a ovocný lihovar Češov (3x)
Za to, že v Češově pořádá koncerty, divadla, promítání foto a video snímků z cestovatelských výprav po celém světě.
Obstarává nejen zpracování ovoce, ale ve spolupráci s dalšími lidmi vnáší do Češova živou kulturu. Využívá sál jinak
zavřené hospody a zve divadelní soubory, kapely, připravuje rozličná setkání, kde si lidé popovídají a společně
zazpívají.

LOS – Libošovický ochotnický spolek
Z iniciativy divadelníka Jiřího Pošepného v roli režiséra byla po třiceti letech obnovena ochotnická tradice
v Libošovicích. Hercům se podařilo nastudovat divadelní hru Laurenta Ruquiera Uděláte mně to znova?
K nastudování mají již připravenou další divadelní hru.

Loutkový soubor Rolnička při Městském kulturním středisku Nová Paka
Nominaci zaslouží za čtyřletou činnost, uvádí hezky zpracované divadelní pohádky pro děti. Svá představení hrají
nejen na domácí scéně, ale i na Pecce, na festivalu Jičín – město pohádky, na loutkové přehlídce v Hořicích a na
jarmarku v Miletíně.

Mates Tomáš a spol.
Za grafickou přípravu monografie o sochaři Quido Kociánovi z pera zesnulého Petra Holého, za prezentaci a křest této
krásné knihy na hořické radnici.

Město Hořice
Za zrekonstruování a slavnostní odhalení obnoveného lesního pramene Kalíšek na Dachovech u Hořic, při němž byla
připomenuta historie tohoto památného místa a zazněly písničky z Hořicka v podání žáků Základní umělecké školy
Hořice.

Město Hořice
Za zorganizování slavnostního převzetí 47 soch, vytvořených v letech 2002–2012 v rámci mezinárodních sochařských
sympozií. Večerní koncert Komorní filharmonie Pardubice u Riegrova obelisku byl nezapomenutelným zážitkem.

Město Hořice a městské informační centrum
Za zorganizování 2. ročníku Slavností hořických trubiček s bohatým programem, za založení nové tradice, která
připomíná a propaguje zdejší sladkou specialitu.

Město Hořice, městské muzeum, městské informační centrum, Klub českých turistů a Církev československá
husitská v Hořicích (2x)
Za zorganizování Husitského dne k 590. výročí bitvy u Hořic s rekonstrukcí bitvy, výstavou v Galerii plastik,
husitskou bohoslužbou a dalšími doprovodnými akcemi.

Město Nová Paka
Za uspořádání oslav ke 100. výročí narození plukovníka Otakara Hrubého. Na akci se sjeli nejvýznamnější generálové
a plukovníci českého letectva, byl zajištěn slavnostní přelet gripenů nad městem, uspořádány výstavy pamětních
fotografií z pozůstalostí a konference s historiky.

Městská knihovna v Hořicích
Za pořádání cestopisných přednášek, autorských čtení, za popularizaci četby mezi nejmladšími čtenáři, za zajímavé
akce pro děti a rodiče: Čtení sluší každému, Vánoční čtení pro děti i rodiče, při kterém dětem četli a zpívali starosta
města Ivan Doležal a jeho zástupce Aleš Svoboda.

Městské muzeum a galerie Hořice
Za připomenutí 130. výročí narození Karla Vika uspořádáním výstavy a workshopu, při němž si zájemci mohli
vyzkoušet práci s tiskařským lisem.

Městské muzeum a galerie Hořice
Za realizaci výstavy Perníkářství na Hořicku.
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Městské muzeum a galerie Hořice a Eva Ulrychová
Za realizaci výstavy Hledání ztraceného času – židovské město + doprovodné akce.

Mikysková Lenka
Za znovuobnovení novopackého ochotnického souboru Tři na tři a za režírování velmi úspěšné pohádky Kterak
Kačenka Honzu zachránila.

Mrkáček Zdeněk a Marhanová Líba
V rámci velikonočního jarmarku předvedli v Libuni skvělý pořad o Chodsku. Promítali fotografie, hovořili o kraji a
lidech, zpívali místní písničky. Vystupovali v pravých chodských krojích. Nebylo divu, že je posluchači nechtěli pustit
a měli spoustu dotazů i vlastních připomínek.

Mužíček Vlastimil
Za to, že ve své galerii Damara v Nové Pace uspřádal jedinečnou výstavu obrazů Vladimíra Komárka, kterou zahájil
Michail Ščigol.

Myslivecké sdružení Libošovice
Za úspěšný netradiční Myslivecký den pro celou rodinu, pořádaný u příležitosti Dne dětí a Měsíce myslivosti s řadou
zajímavých soutěžních disciplín zaměřených na bližší poznání přírody.

Noc kostelů v Hořicích – organizátoři
Programy připravila Církev československá husitská, Římskokatolická církev a Českobratrská církev evangelická
v Hořicích. Na programu byly koncerty, komentované prohlídky i workshop pro šikovné ruce malých i velkých.

Nýdrlová Eliška
Studentka Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka, několikanásobná zlatá olympionička v oboru uměleckého
cukrářství, patří mezi světové špičky. Na světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012 získala dvojnásobné
zlato. Svým uměním ukazuje zručnost lidí zdejšího kraje.

Občanské sdružení Lodžie Jičín
Za odvahu a průkopnický počin, kterým zajistilo více než dvouleté, skvělé provozování Valdštejnské lodžie
prostřednictvím kastelána Jiřího Vydry. Také za nadějně vyhlížející budoucí spolupráci s nově vzniklou o.p.s.
Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium.

Obec Libošovice
Za uspořádání oslav 660. výročí založení obce, 120. výročí zahájení činnosti Sboru dobrovolných hasičů a 2. sjezdu
rodáků a přátel Libošovic.

Obec Libošovice
Za setkání libošovických rodáků 2013.

Obec Ostroměř
Za otevření nové naučné stezky Cesta do pravěku aneb po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana, připomínající
zdejší významné rodáky.

Obecní knihovna Eduarda Štorcha v Ostroměři a další
Za pasování prvňáčků na čtenáře, které kvůli starostem s velkou vodou uspořádali až v červnu. Opožděná, ale pěkná
„maturita“ prvňáčků. Uspěli. Každý uměl přečíst svůj vylosovaný kousek pohádky.

Obecní úřad Veliš – starostka Naďa Bíšková (2x)
Za realizaci a odhalení pamětní desky významnému velišskému rodákovi architektu Karlu Paříkovi. Programu, který
byl nejen příjemným zpestřením posvícenských oslav ve Veliši, ale též důležitým exkurzem do historie obce, se na
pozvání obecního úřadu zúčastnili iniciátoři uznání práce Karla Paříka architekt a herec David Vávra (autor návrhu
pamětní desky), režisér Šumných stop našich architektů ve světě Radovan Lipus a dlouholetý velvyslanec ČR v Bosně
a Hercegovině Jiří Kuděla.

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna a hudební spolek Dalibor, Hořice
Za nastudování společného vánočního programu a jeho provedení v Hořicích, Chodovicích a v Hradci Králové. Ratibor a
Vesna nezapomínají v předvánočním čase ani na seniory z domova důchodců v Oboře a pacienty hořické LDNky.
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Pifferaios – flétnový soubor Lázně Bělohrad
Za nahrání a vydání krásného vánočního CD A na zemi upokojení.

Pluhařová Ilona (3x)
Za vydání románu Země bledulek ve svém nakladatelství Silenka. Je to její čtvrtá kniha. Velice citlivě a zajímavě
vypráví příběhy nemocných dětí, sestřiček, lékařů i rodičů na hematologickém oddělení nemocnice.

Prchal Zdeněk
Za vydání knihy o historii Lukavce Mezi Krušinou a Chlumy.

Prodloužené víkendy v Jičíně – pořadatelé
Od čtvrtka do neděle v červenci a srpnu se v Jičíně konala řada různých kulturních vystoupení, např. ve Valdické
bráně, na nádvoří zámku i jinde. Kostely byly otevřeny s možností komentované prohlídky. Správné pomezí
improvizace a pečlivé přípravy. Umění v ulicích.

proChor, Komárková Ivana
Za výrazný podíl na uspořádání dokumentární výstavy o činnosti spolků a sdružení, která proběhla 1. května na
nádvoří jičínského zámku.

ProVize – občanské sdružení (2x)
Za uspořádání výtvarně-diskusního workshopu Rozmluvy s krajinou ve Valdštejnské lodžii a v Jičíně, týdenního
setkání s přednáškami, besedami a výtvarnou tvorbou. Za hledání vize pro město Jičín. Za to, že připomíná Jezuitskou
kolej i jiné kulturní hodnoty.

Rejmanová Dana
Za podíl na činnosti Jičínské besedy, za přípravu a propagaci koncertů v jičínských kostelích, za vzbuzování zájmu o
církevní památky, za recitační pořady.

Rybařík Václav
Předseda spolku Jičín v Praze věnuje Jičínu sochu Valdštejna, která bude umístěna v zámeckém nádvoří. Město
uspořádalo dvě schůzky, při kterých bylo diskutováno, kde bude vévoda umístěn. Teprve po delším jednání je jasno.
Kolaudace se uskuteční v květnu 2014.

Římskokatolická farnost Jičín
Za uspořádání Královského bálu ve Valdicích, který byl nejen skvělou kulturní událostí, ale hlavně svým výtěžkem
pomohl hospicovému hnutí v Hořicích.

Sál Radovan, Marksová Věra, Chalupová Marcela, Malý Dominik
Za organizační přípravu, zpracování tiskových materiálů a následnou realizaci výletů S krajánkem za mlýny Jičínska.
Probíhaly v období duben – srpen 2013 a byly určeny školám ve dnech všedních, rodinám a ostatním o sobotách.

Sál Radovan
Za navržené mlynářské téma 2013 a celkovou dramaturgii festivalu Jičín – město pohádky a koncepci Valdštejnova
náměstí.

Sdružení regionálních autorů DIV a hudební skupina Ze šuplíku z Řehče (3x)
Za hudebně-literární pořady Smlouva s ďáblem a Cestička k domovu uvedené v knihovnách Jičínska.

Skautské středisko Sopka Nová Paka
Za promítání zajímavých filmů z oblasti skautům blízkých a uspořádání 2. skautského filmového festivalu.

Slavík Bohuslav a jeho kolektiv z Technických služeb Jičín
Za reálnou podobu mlýna na Valdštejnově náměstí a jeho „dotažení“ po stránce technické (mlýnské kolo, atd.) při
festivalu Jičín – město pohádky.

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín
Za vynikající vystoupení v rámci mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo.
Program koncertu přiblížil vztah významného historika a archiváře k hudbě. Některé skladby musel sbor znovu
nacvičit, jiné nově nastudovat.
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Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka (2x)
Za kolektivní výstavu Spolku v Nové Pace – 32 výtvarníků ukázalo své práce v oblasti malby různými technikami na
plátna, sololit, kartony, hedvábí, kresby, keramiky, papírových modelů architektury, dekorativní vazby. Prozraďme, že
nejstarší z nich, jičínský Karel Šoltys, bude mít příštím rokem devadesátku.

Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka
Za 7. ročník mezinárodního malířského plenéru Novopacké veduty a poplenérovou výstavu.

Spolek rodáků a přátel Hořic v Praze
Za zajímavé akce a stmelování krajanů v hlavním městě, za udržování kontaktů s Hořicemi, za propagaci činnosti
spolku na webových stránkách města.

Stezka Češov - Veselí – občanské sdružení
V srpnu připomněli 150 let češovské zvoničky. Uspořádali setkání téměř stovky lidí, kde vysvětlili, jak se zvoní, a
vzpomínali. Nechybělo přátelské popovídání sousedů.

Studentské divadlo, K-klub Jičín
Za představení Mort, které mělo premiéru 1. února. Prachettovo dílo z oboru fantasy si herečky a herci užívali. Jen
převleků bylo mnoho a rychle následovaly… V Káčku nepustí nekvalitní představení na veřejnost.

Špirochová Eva a Kůsová Petra
Za obsahové a organizační zajištění velké festivalové hry Kolo se nám polámalo, včetně vytipování, přípravy a
realizace tvůrčích festivalových dílen, za obstarání historického zemědělského nářadí a uspořádání festivalové výstavy
spojené s kvízem a zpracování informací do programové brožury.

Štráfeldová Milena a Sovová Marta
Paní režisérka a herečka přivezly do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně divadlo jednoho herce – Osamělé večery
Dory N. Zajisté při tvorbě scénáře se paní Štráfeldová inspirovala i knížkou Vladimíra Úlehly o Doře, dceři Boženy
Němcové.

Šubrt Miroslav a Ungrádová Marie
Za dřevěný mlýn a jeho provoz v kašně na velkém nádvoří jičínského zámku v průběhu festivalu Jičín – město
pohádky a za zapojení sousedů z Holína (p. Duczynského a p. Kroupové) do každodenního programu u mlýna na
nádvoří.

Terlecká - Hofmanová Jana Betty
V červnu otevřela u Qida (v Galerii Na Špejcharu v Bukvici) svou výstavu obrazů postav, zátiší i krajin. Jana umí.
A Qido (= neziskový galerista Jiří Valter) je dobrý organizátor i muzikant při vernisážích.

Tomíček Jan
Za práci šéfredaktora vlastivědného časopisu Pod Zvičinou i autora zajímavých článků v tomto časopise, za pěstování
vzájemných vztahů Gymnázia Hořice a lužickosrbského Gymnázia Chotěbuz, za řadu akcí s tím spojených, za
vynikající práci zapáleného učitele na gymnáziu.

Tomíčková Oldřiška
Za vysoce fundované odborné články ve vlastivědném regionálním časopise Pod Zvičinou, za vynikající práci v jeho
redakční radě.

Typlt Jaromír a Polák Ondřej
Za rozsáhlou monografii Ladislav Zívr, ve které přinášejí jedinečný soubor barevných snímků Zívrových plastik
z veřejných i soukromých sbírek a neopomíjejí ani nedochované práce. Kapitoly o jednotlivých tvůrčích údobích jsou
oživeny množstvím citací z povětšinou dosud nezveřejněných umělcových deníků.

Ulrychová Eva
Za zpřístupnění výsledků archeologického výzkumu v Karlově ulici v Hořicích formou výstavy ve zdejším městském
muzeu a za přednášky jako doprovodné akce k této výstavě.
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Ulrychová Eva
Za spolupráci při oslavách 590. výročí Žižkova vítězství u Hořic v roce 1423, za přednášku, archeologickou vycházku
a pomoc při přípravě výstavy.

Vagon Art Chodovce – organizátoři
Za první ročník sympozia, které proběhlo pod názvem Návrat ke kořenům. Zastoupeny byly všechny druhy
výtvarného umění, bohatý byl doprovodný program s přednáškami, workshopy, koncerty a archeologickou vycházkou.

Vaněk Miroslav
Za úspěšné uspořádání dalšího ročníku turnaje v karetní hře Prší v penzionu DoNi v Libošovicích a zorganizování
3. ročníku Pozorování noční oblohy s profesionálním hvězdářem Pavlem Bromem.

Vavřinec - Hofman Marek
V září měl v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně výstavu svých barevných dřevorytů. Jeho ilustrace Fausta či Zuřivého
Rolanda připomínají Váchala a to je velké vyznamenání. Marek, který žije ve Křelině, touto půvabnou, ale i pracnou
technikou dokazuje, co pro něj umění znamená. I když to není komerčně výhodné.

Veselý Jaroslav
Za zorganizování vzpomínkových oslav 100. výročí narození svého strýce, letce RAF Vlastimila Veselého, v Hořicích
a v Jičíně.

Veselý Jaroslav
Za významný podíl na přípravě výstavy i slavnostního večera v jičínské knihovně, které byly připomínkou 100. výročí
narození plukovníka Vlastimila Veselého.

Veselý Jaroslav
Za zorganizování koncertu anglického pěveckého sboru The Royal School of Church Music's Millennium Youth Choir
v srpnu v kostele sv. Ignáce.

Vitvar René
Má blízko k divadlu i pohádkám. Ujal se pedagogické práce v Lesní školce Ostružince. Pracuje s dětmi dva dny
v týdnu a je úplně báječný. Takovou míru empatie, jakou má on přirozeně v sobě, bychom těžko hledali. Po půl roce
jeho působení děti nepotřebují k zábavě žádné hračky. Prostě si umějí hrát samy se sebou, s imaginací a příběhy se
odvíjejí samy.

Vlačiha Stanislav
V prostorách obchodu s čajem a drahými kameny v Nové Pace uspořádal velmi hezkou výstavu šperků Libora
Knoblocha. Ukázal tak krásu kamene a kovu.

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků pro Sobotku a okolí
Za uspořádání výstavy národních krojů v době konání festivalu Šrámkova Sobotka, za účast na kulturních akcích
v Sobotce a okolí (např. uložení nové sošky v kostelíku v Nepřívěci, kladení základního kamene k přístavbě Domu
pokojného stáří v Libošovicích) nebo při vítání občánků.

Vobořil Miroslav
Za zorganizování benefičního koncertu na pomoc malé Vanesce, trpící nemocí motýlích křídel, který se konal
v hořickém kostele.

Volf Jaroslav
Spolu s realizačním týmem (Michail Ščigol, Miloš Starý) vybudoval v Jičíně na Čeřovce galerietu z malířských děl
otce Jaroslava Volfa. Obrazy z cest i okolí Jičína roztřídili do sekcí. Galerieta otce Volfa má po jeho odchodu důstojné
pokračování.

Volšička Vít a Tobolková Alena
Za uspořádání velmi pěkné výstavy (fotografie, umělecká práce se dřevem) v prostorách hořické radnice. Oba jsou
absolventi výtvarného oboru Základní umělecké školy Hořice.
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Vydra Jiří
Kastelán v Lodžii připravuje skvělé programy. Podařilo se mu zde vytvořit kulturní imaginárium. Pečlivě mixuje věci
z vlastní dílny a pozvané hosty. Přivádí na Jičínsko trochu jiný druh umění. Např. dětský den, Slavnost stromů,
Divovánoce…

Základní škola a Mateřská škola Jičíněves
Za oživování tradic a zvyků v obci Jičíněves a Kostelec. Za tříkrálovou obchůzku, grilování na ledu, vynášení Morany,
za putování za Bajajou do Českého ráje, za jarmark, staročeské žně, drakiádu, vyřezávání dýní spojené s lampionovým
průvodem a prohlídkou kostela v Kostelci, draní peří, rozsvěcení vánočního stromku, k němuž patřilo vystoupení dětí,
za Mikuláše, čerty a anděla ve škole.

Základní škola Na Daliborce v Hořicích
Za zorganizování oslav k 110. výročí postavení školní budovy. Součástí programu bylo slavnostní shromáždění žáků
v hořickém kostele, průvod městem, znovuodhalení pamětních desek, setkání bývalých i současných žáků a učitelů.

Základní škola Sobotka – ředitelka Jana Knapová
Za využití tématu Mlýny pro celoroční školní projekt, za účast na výstavě trojrozměrných prací v obřadní síni
jičínského zámku v rámci festivalu Jičín – město pohádky.

Základní umělecká škola Hořice – hudební a literárně-dramatický obor
Za nastudování a předvedení pásma Z pokladnice židovské moudrosti při Noci kostelů v hořické synagoze.

Základní umělecká škola Hořice
Za velmi pěkný letošní první adventní koncert v hořickém kostele, při kterém vystoupili učitelé a žáci školy i zajímaví
hosté, za další adventní akce, např. Zpívání u betlému, koncert v synagoze, vystoupení při rozsvěcení vánočního
stromu atd.

Základní umělecká škola Hořice
Za zorganizování Evropského dne hudby v Hořicích, dvoudenní akce, při níž se zpívalo a muzicírovalo v hořickém
kostele, v synagoze i v kulturním domě.

Základní umělecká škola Hořice a Eva Jónová
Za úspěšné předvedení pásma Od adventu do Tří králů a za jeho reprízu.

Základní umělecká škola Melodie Hořice – taneční obor
Za taneční představení Hračky, které předvedli žáci tanečního oboru pro hořickou veřejnost i základní a mateřské
školy. V patnácti skladbičkách se vystřídalo 80 tanečníků a tanečnic ve věku od 4 do 16 let.

Zapletalová Eliška a Tomíčková Oldřiška – Městské muzeum Hořice
Za akce v hořické synagoze, za připomínání židovských i křesťanských tradic – Evropský den židovské kultury, pietní
akce Tichem proti zapomnění, výlet nejen za židovskými památkami Českého ráje, Noc kostelů v synagoze, koncert
Evy Henychové.

Zlatník Hynek
Za iniciativní činnost související s ochranou přírody a památek v Jičíně a okolí, za výraznou pomoc Občanskému
sdružení Lodžie.

Zvoneček a Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín
Sbor dětí z Mateřské školy Valdice a známý smíšený sbor jičínský uspořádaly o adventu v kostele sv. Jiljí v Železnici
společný koncert. Zájem poslouchat skvělé zpívání mělo tolik lidí, že se do kostela téměř nevešli.

Dlouhodobé zásluhy
Adolfová Jarmila
V knihovně v Radimi pořádá pravidelné pasování prvňáčků na čtenáře, besedy pro děti z mateřské a základní školy,
organizuje kulturní život v obci. Se svými dětskými čtenáři se zúčastnila výtvarné soutěže Namaluj svoji babičku.
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Agentura Nahoru dolů, Jičín
Sídlí na Valdické bráně v Jičíně a je propojena se Závěsným divadlem, protože „to jsou stále stejní lidé“. Tradičně
připravují divadelní festival, adventní program a výstavy. Každoroční premiéra „Závěsných“ je vždy po zásluze
očekávána.

Apropo Jičín – občanské sdružení
Za náročnou práci, kterou dokáží spojit s kulturní činností. Za příkladně zpracované výroční zprávy.

Bartoň Miroslav
Za přínos k poznávání regionální historie, a to zejména Markvartic, Ostružna a Jičína. V edici Jičínsko Knihovny
Václava Čtvrtka byla po publikaci Jičín – příspěvek k dějinám hospodářského vývoje Jičína od konce 19. století do
současnosti vydána v roce 2013 také kniha Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími.

Bělohradské listy – redakce (2x)
Tento městský zpravodaj je dlouhá léta důležitým zdrojem informací pro občany a přispívá ke kulturně historickému
vzdělávání pro široký region. Informuje o historii a současnosti. Jsou zde zajímavé články s krásnými fotografiemi.
Těší se velké oblibě jak pro zajímavý obsah, tak pro špičkové grafické ztvárnění. Je rozesílán do mnoha míst v celé
České republice, je žádaný a čtený i mimo Lázně Bělohrad.

Bílek Jan
Za dlouhodobou činnost kapelníka, muzikanta, ochotníka, který vede již mnoho let hudební spolek Dalibor v Hořicích.
Je jeho aktivním členem a dirigentem. Dále tvoří skvělé hudební aranže a v poslední době naprosto omladil repertoár.

Bílek Karol
Za celoživotní obětavou práci pro Sobotecko, za vydání knihy Malé dějiny Sobotecka 2. díl a zásadní podíl na vydání
knihy Cestička k domovu známě se vine k 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka.

Bílková Eva
Za nepřetržitou starost o regionální historické bádání, za pomoc badatelům – odborníkům i zájemcům, za pečlivou,
vstřícnou podporu kronikářů a za veškeré činění v oblasti kultury na Jičínsku. A také za její neochvějné trvání na
kvalitě a poctivosti závěrů.

Bílková Jitka a Chodějovská Eva
Za jejich vytrvalé sepětí s rodným krajem a přínos pro regionální historické bádání. Např. v roce 2013 pomáhaly při
organizaci konference o Karlu Kazbundovi.

Bohuňovská Blažena
Za činnost sokolskou, za podporu tvůrčích festivalových dílen a komunikaci s dílnami chráněnými.

Bretová Milena
Za dlouholetou obětavou práci s dětmi v dětenické škole a významný přínos pro kulturní činnost v obci.

Brožová Marie
Kreslířka a spisovatelka pohádek pro dospělé. Její knížky se jmenují Duše stromů, Duše kamenů. Je autorkou
všestrannou, knížky si sama ilustruje.

Burkert Zdeněk
Vlastivědný pracovník, který objevuje zajímavosti v Nové Pace a skvěle je zpracovává. Například ke své sbírce dobře
zdokumentovaných starých fotografií připojuje snímky stejných míst v současnosti.

Čapounová Gábina
Malířka z Mlázovic, která propojuje své obrazy se svými dalšími aktivitami, kupříkladu ochranou přírody. Snové
obrazy, zejména žen a rostlin zaujmou i barevným tónováním. Pozoruhodná byla její výstava v galerii Aurum v Nové
Pace.

Čeliš Jan Křtitel
Za výrazný podíl na úspěšných vystoupeních souboru Fidle a za fotografickou dokumentaci kulturního dění v Jičíně a
okolí.



12

Čermák Karel
Za významný přínos k poznávání minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Podklady pro své knihy, kalendáře a
přednášky čerpá ze své po léta vytvářené rozsáhlé sbírky pohlednic, tisků, knih a různých dokumentů, k níž má
nashromážděny informace získané z archivních materiálů, odborné literatury, novinových článků i dalších zdrojů.

Dalibor – hudební spolek, Hořice
Za dlouholetou činnost. Spolek pořádá několik koncertů do roka v Hořicích, ale i v jiných městech. Rozvíjí tedy svoji
tvorbou kulturu a přináší tak radost z muzicírování.

Divadelní spolek Exit, Jičín
Už možná je to 7 inscenací, které připravilo divadlo v Nízkoprahovém klubu Exit v Jičíně. Pan režisér Kříž nejdříve
stavěl na playbacku a herci mluvili pouze text. V roce 2013 už zkusili i zpívat. Scénu a kostýmy připravili si sami.

Dubinová Terezie
Hebraistka Terezie zabývá se nejen židovskou tematikou. Ale otázka holocaustu a její dějinné souvislosti patří k hlavní
náplni. Publikuje, přednáší, jezdí do Izraele a opět publikuje. Přednáška Co s těmi židy pořád máte v Regionálním
muzeu a galerii v Jičíně v únoru je jeden příklad.

Erben Antonín
Za dlouholetou dobrovolnou činnost nejen v Českém svazu včelařů, ale i v kulturní oblasti na Jičínsku.

Fajstauerová Hana, Hakenová Jarmila, Holá Jiřína, Kořínková Jana, Macháčková Hana
Za všechny skvělé výstavy a diskusní posezení v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Z posledních výstav
připomeňme tu o hospodách a měšťanských Vánocích. Pozoruhodné byly např. výstavy starých fotografií a povídání
k nim.

Faměrová Dagmar
Za dlouholeté působení na zámku Humprecht, který v ní má starostlivou kastelánku a organizátorku kulturních akcí.
Za dlouhodobou výraznou pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana.

Faruzelová Marie
Za vstřícný, iniciativní i tvůrčí přístup k nápadům, návrhům a k různým činnostem, které ze svého postavení vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně posuzuje a řeší.

Filsak Miroslav
Za pomoci internetu šíří z Jičína po světě dobrou muziku. Vlastní i reprodukovanou. Občas posílá i další věci,
kupříkladu snímky Jičína z bezpilotního zdola řízeného letadélka. Příklad člověka, který využívá internet pro šíření
kultury.

Formanová Eliška
Za příkladnou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Svým zaujetím umí
získávat spolupracovníky pro řešení úkolů směřujících ke zlepšení života na malé vesnici i pro plnění záměrů
týkajících se 30 obcí na bývalém schlikovském panství.

Fotoklub při Městském kulturním středisku Nová Paka
Za dlouhodobou činnost (klub oslavil 80 let trvání), za zdokumentování významných událostí a dění v Nové Pace. Za
organizování fotosoutěží pro veřejnost a soutěže fotoklubů ČR.

Franc Václav
Spisovatel, organizátor, vydavatel z Nové Paky. Nominace je za vydávání kulturního občasníku regionálních autorů
Kobra a časopisu autorů Jičínska Čaj. Názvy už neplatí, protože redaktor dávno přesáhl obzor Jičínska, ale seznamuje
se zajímavými autory a jejich dílem i z ciziny.

Hlas – smíšený pěvecký sbor při Městském kulturním středisku Nová Paka
Sbor dlouhodobě obohacuje kulturu nejen v Nové Pace. Z mezinárodní přehlídky pěveckých sborů z polsko-českého
pohraničí v Pieszycích si odvezl zaslouženou Cenu publika.
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Holanová Božena
Za přípravu vlastivědných zájezdů určených starší generaci, pořádaných místní organizací Českého červeného kříže
v Jičíně. Za pomoc kulturnímu dění ve městě.

Hořeňák – folklorní soubor, Lázně Bělohrad
Za dlouhodobý kulturní přínos a zachování folklorních tradic Podkrkonoší.

Hylmar Stanislav
Za dlouholetou skautskou činnost, za péči o dokumenty a fotografie, které přispívají k poznání minulosti Jičína.

Jedlička Petr
Ku příležitosti 20 let působení u ochotnického divadelního spolku J. K. Tyl v Hořicích. Je ochotnickým hercem,
ztvárnil několik hlavních rolí. Hrál a zpíval v muzikálech, jako např. Na tý louce zelený, C. k. polní maršálek a mnoha
dalších. Je také aktivním zpěvákem Hudebního spolku Dalibor v Hořicích a působí v divadelním spolku Skleróza.

Jičínská beseda
Každý rok pořádá cyklus přednášek o historii a vlastivědě Jičínska i širší oblasti. Od antropologie přes jeskyňářství po
rozhovor se zajímavými osobnostmi. Pavel Kracík se svým týmem vybírá zajímavá témata. Není neobvyklá i účast sta
posluchačů.

Jirásko Jaroslav, st.
Za dlouhodobý hudební doprovod nejen ve staropackém kostele, ale také při smutečních rozloučeních a za
organizování slavnostně provedených mší. Dokud mu to zdravotní stav dovolil, obětavě hrál a zpíval.

Kaprasová Pavlína
Za příkladnou práci starostky obce Bačalky. Dovede realizovat dobré nápady, zorganizovat řadu akcí, získávat občany
pro činnosti k prospěchu malé vesničky. Stačí se podívat na obecní webové stránky, kde je možno nahlédnout i do
místního časopisu Pramínek.

Katalpa – občanské sdružení, Hořice
Za organizování výtvarných workshopů, při nichž si zájemci mohou pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet různé
výtvarné techniky a vyzdobit své domovy vlastními výrobky.

Killerpanda z Jičína – hudební skupina
Na jičínské hudební scéně se pohybuje bezmála 35 let. Kvalitativně ojedinělé hudební uskupení po dobu uplynulých
pěti let reprezentovalo Jičín po celé ČR.

Klub žen Ostroměř
Za pomoc, kterou pod vedením Evy Soukupové poskytl při organizaci Ostroměřských slavností – zajištění stánkového
prodeje, výborné kuchyně a napečení skvělých koláčů, které měli možnost ochutnat i účastníci letošního udílení cen
Jivínského Štefana v Ostroměři.

Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán
Za stovky vynikajících vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých
Hradech a ve Vokšicích, za výbornou spolupráci s Občanským sdružením SH i s pořadateli kulturních akcí v Sobotce.

Koldovský Rudolf
Za aktivní činnost v Tradiční historické jednotce c. k. 73. pěšího pluku Železnice.

Korbelářová Bohuslava
Za přednáškové duchovně zaměřené akce při Karmelitánském knihkupectví v Jičíně.

Kordík Josef
Kostel je pro něj jako faráře nejen místem setkávání s Bohem, ale i s kulturou v širším slova smyslu. V železnickém
vybudoval klubovnu, kde se setkávají lidé. Vzadu v kostele probíhají výstavy malířů a fotografů. Naposledy se tu
představil například litevský malíř A. Borodkin. Zve k přednáškám zajímavé lidi.
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Kovářová Anna
Za dlouholetou aktivní činnost v jičínském skautském středisku, kde vedla dívčí oddíl, za dlouholetou práci s dětmi a
mládeží, za organizaci letních táborů, víkendových akcí, sbírek, her, závodů, soutěží a kulturních programů, za vedení
Misijního klubka.

Kracík Pavel
Za vynikající vedení Jičínské besedy, za organizaci přednášek a dalších akcí – např. probouzení zájmu o kostel Všech
Svatých pod Zebínem, v posledních dvou letech restaurování nástěnných obrazů Jindřicha Procházky v hale jičínského
nádraží, restaurování relikviáře sv. Secundiny.

Kracíková Ludmila
Třicet let usedá za klávesy varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici, jako správný regenschori. Vede pěvecký a hudební
soubor, který před sedmi lety založila. Česká mše vánoční J. J. Ryby, provedená už podruhé o půlnoční mši, se stala
opravdovým kulturním zážitkem. Spolu s ostatními členy souboru se podílí i na akcích, které pořádá město nebo
muzeum.

Kramář Jiří
Před 6 lety obnovil po 100 letech činnost ochotnického divadla v Bílsku. Hry sám píše, režíruje. K dnešnímu datu
napsal 10 her.

Krausová Světla
Za příkladnou činnost knihovnice ve Valdicích, za práci s dětmi, za pasování prvňáčků na čtenáře, za vedení
loutkového divadla Zebíňáček.

Kula, divadlo herců s postižením při K-klubu Jičín
Napočítali jsme už asi 6 – 7 jejich premiér. Poslední byla v Lodžii. Trochu jiná – interaktivní. Diváci nebyli jen
pasivní, na dění se podíleli. Závěr byl ve sklepení s hostinou a tancem. Představení se jmenuje RE LAXIO.

Kuřík Ondřej
Za kulturní osvětu v oblasti vinařství formou přednášek a degustací v Nové Pace.

Kuželová Alena
Za příkladnou práci s dětmi v knihovně v Lázních Bělohrad, za akci Po stopách bělohradských pověstí. Pořádá besedy
se zajímavými osobnostmi pro všechny věkové kategorie, výtvarné dílny, Noc s Andersenem. V letošním roce
zorganizovala Bleší trh.

Kynčl František
Za neustálý zájem o ekologii, který probouzí také u svých žáků v jičínské 4. základní škole, kde vybudoval ekologické
centrum Čtyřlístek a obsluhuje meteorologickou stanici. Za vzorné zpracování přehledů počasí pro jičínskou kroniku.

Kynčl František
Za dlouholetou práci na poli ekologie. Vztah k přírodě – veskrze kladný – to je jeho přínos do výchovy stovek
mladých lidí, kteří prošli jeho areálem Čtyřlístek. Jeho více než dvacetiletá práce byla mnohokrát oceněna nejen v naší
republice, ale je ceněna i v USA, kam je zasíláno meteorologické měření.

Kyzivátova kapela Libáň
Za to, že se snaží dělat vše pro dobré jméno dechové hudby a oblasti Jičínska.

Kulturní zařízení města Jičína
Nejsou jen nositelem tzv. oficiální kultury pro Jičínsko, jsou také organizací, která je nepostradatelným partnerem
mnoha občanským aktivitám. Výsledkem tohoto partnerství a spolupráce je mimořádně bohatá kulturní nabídka po
celý rok. KZMJ jsou např. nositelem projektu Jičínské léto, významnými partnery projektu Prodloužené víkendy,
autory a realizátory projektu Jičín – brána do pohádky, spolupořadateli všech městských akcí atd. atd. Biograf Český
ráj patří mezi nejnavštěvovanější kina v republice a městské informační centrum je mnoho let za sebou
vyhodnocováno jako nejlepší v regionu.
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Libuňští
Zaslouží připomenutí za to, jak obec kulturně žije. Nejde jen o velikonoční a vánoční jarmarky, ale i o akce pro děti a
rozličnou jinou kulturu. Hezké je, jak využívají různé prostory – školu, kostel, ale i faru, kde se připomínají významné
osoby, jako páter Marek a malíř Kaván.

Loutkové divadélko Matěj, Ostroměř
Pod vedením principálky Blanky Splítkové si získalo oblibu u dětí i dospělých nejen v Ostroměři.

Marek František
Za jeho dlouholetou svědomitou a pečlivou práci při vedení obecní kroniky v Cerekvici nad Bystřicí, kterou
vykonával 22 let. Panu Markovi je již úctyhodných 82 let.

Matějka Ivan
Za péči o fotografie a další materiály dokumentující dění v Jičíně v minulosti, které na požádání ochotně zapůjčí
k prezentaci při různých příležitostech a ještě připojí zasvěcené a poutavé vyprávění.

Matějovská Alena a Matějovský Pavel
Za uspořádání již 18 ročníků Novopackého slavíčka – celorepublikové soutěže v šesti kategoriích sólového zpěvu, ve
třech kategoriích pěveckých duet a trií a v kategorii volných seskupení ve zpěvu. Vloni se zúčastnilo rekordních 300
účinkujících z české republiky a 8 z Polska. Vítěze lze vždy slyšet na slavnostním koncertu slavíčků a v českém
rozhlase Vltava.

Mateřské centrum Kapička, Jičín
Za všechny akce, které přinášejí poučení i zábavu dětem, maminkám (i tatínkům).

Mezera Martin
Za zodpovědný a zároveň „lidský“ přístup k péči o památky. Jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského
úřadu v Jičíně dovede hledat cesty, které neodradí majitele chráněných objektů a zájemce o kulturní dědictví, kteří
chtějí pomoci.

Místní vlastivědné muzeum v Železnici
Léta vykazují úžasné konání – výstavy, rozsvícení stromku a další. Důležité je, že každá akce je společným setkáním.
Zvou hlavně místní umělce z okolí.

Nečesaná Zdeňka
Za uspořádání dalšího ročníku Varhanního festivalu v Sobotce a jednotlivé varhanní koncerty v průběhu roku v mnoha
kostelích.

Němečková Hana
Za pomoc při rozvíjení kultury v Ostroměři a práci v knihovně s dětmi ve smyslu volnočasových aktivit (organizace
příměstského tábora, výlety s dětmi apod.).

Nosek Jan
Oblíbený vychovatel na hořické sochařsko-kamenické škole, dlouholetý herec Divadelního souboru J. K. Tyl, s nímž
ztvárnil nespočet nezapomenutelných rolí, člen flétnového souboru Pifferaios, folklórního souboru Hořeňák a country
kapely Kabanos, organizátor kulturního života v Lukavci, sjezdů rodáků, silvestrovských programů, akcí pro děti atd.

Nosková Marie
Bývalá dlouholetá oblíbená profesorka hořického gymnázia, na němž mnoho let vedla redakci studentského časopisu
Tempus, obětavá organizátorka kulturního života v Lukavci a ilustrátorka a přispěvatelka časopisu Pod Zvičinou,
vydávaného hořickým gymnáziem.

Nožička Pavel
Za výsledky, které pod jeho vedením dosáhla Kulturní zařízení města Jičína. A také za noblesní a vždy perfektně
připravené uvádění slavnostních městských akcí, v roce 2013 především 95. výročí republiky a Ceny města.
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Nožičková Růžena
Za obětavou práci kronikářky obcí Lukavec u Hořic, Dobeš a Černín. Kroniku vedla 23 let až do svých 88 let. Pečlivě
shromažďovala informace o dění v obci. Její zápisy jsou nejen bohaté faktograficky, ale také psané s citem a láskou a
se snahou vyzvednout všechno pěkné, co se v obci událo. Pořádala také večery nad kronikou, výstavy dokumentů a
kronik při sjezdech rodáků, kdy se ujímala role zasvěcené průvodkyně dějinami obcí. Podle svých možností
distribuovala vlastivědný časopis Pod Zvičinou a také do něj několikrát přispěla svými vzpomínkami.

Občanské sdružení Malechovice
Za popularizaci Malechovic a okolí pořádáním kulturních a společenských akcí.

Obec Markvartice, Tomášů Romana, Brabec Petr a další Markvartičtí a firma Planta naturalis (3x)
Za dlouhodobé zásluhy o záchranu markvartického kostela, shánění peněz z dotačních fondů, pořádání různých akcí –
koncerty v létě, při příležitosti Dne otevřených dveří v bylinkářské firmě Planta naturalis nebo v době adventu i na
Štědrý den – andělské a pastýřské zpívání, kdy vybrané vstupné jde na opravu kostela, který je vždy nádherně
vyzdoben – v létě lučním kvítím, v zimě zimním aranžmá. Za snahu sjednotit a obohatit život ve vesnici.

Pavel Petr
Za pětačtyřicetiletou dobrovolnou činnost knihovníka v Bělé u Pecky, za tříletou práci profesionálního knihovníka
v Pecce. Po celou dobu zodpovědně pracuje, organizuje kulturní akce (čtení z kroniky, cestopisné, literární přednášky
apod.), spolupracuje na vydávání historických publikací o Pecce, ilustroval knihu Nadi Hamanové Peckovské pohádky
dědečka Aloise.

Pifferaios – flétnový soubor, Lázně Bělohrad (2x)
Za dlouholetou bohatou koncertní činnost. Soubor se neustále vyvíjí, rozšiřuje svůj repertoár (i kostýmy) a rozdává
radost a energii nejen v našem regionu.

Plachý Jiří (2x)
Dlouhodobě se zajímá o historii rodné obce a širokého okolí. Velice aktivně přistupuje k vedení kroniky. Fotograficky
zdokumentoval jednotlivé domy a obyvatele v nich žijící. Pořádá vlastivědné vycházky, do historicky památných míst
– Češovské valy, zaniklá osada Blížkov aj. Ve Slavhosticích uspořádal několik výstav týkajících se historie s bohatou
dokumentací včetně řezbářských prací, což je jeho další záliba.

Pod Zvičinou – redakce časopisu
Oblíbený vlastivědný časopis, zaměřený na jižní Podzvičinsko, vydává Gymnázium Hořice už od r. 1995. Nominace
je za stále dobré nápady, kterými se daří udržovat stálou čtenářskou základnu i lidovou cenu. Vše dělají nezištně a ve
volném čase.

Pokorný Karel
Karel Pokorný, který v loňském roce oslavil 80. narozeniny, dlouhodobě ve své filmové tvorbě zachycuje významná
místa i události nejen regionální, za svoji tvorbu získal řadu ocenění. Promítáním filmů rozvíjí kulturu Nové Paky.

Pospíšil Milan
Za 25 let vedení Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace, 44 let vyučování studentů. Založil Vánoční trhy
školy, velice oblíbené veřejností, a po 13 ročníků stále zvyšoval jejich úroveň. Získal spoustu ocenění za vedení školy
a jeho žáci se umísťovali na nejvyšších příčkách v odborných soutěžích celostátních i mezinárodních a olympiádách.

Pospíšilová Alena a Pantíková Eva (4x)
Za vše, co dělají v knihovně v Libošovicích pro malé i velké čtenáře. Za výbornou knihovnickou práci a za pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí (besed, setkání se zajímavými lidmi, výstav, tvůrčích dílen, předčítání knih klientům
Domova pokojného stáří Charity v Libošovicích, slavnostní pojmenování knihovny po oblíbeném libošovickém
učiteli, podíl na úspěšném setkání libošovických rodáků 2013). Za radost z práce, kterou dokáží přenášet na všechny
okolo.

Prchal Zdeněk
Za dlouholetou práci v knihovně v Lukavci u Hořic, publikační přínos k poznávání historie Lázní Bělohradu a okolí či
Lukavce u Hořic i za dlouhodobé vedení Bělohradského ženského sboru.

proChor
Za tiskovou a kulturní osvětu.
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Přátelé Šolcova statku – občanské sdružení
Za pořádání výstav, besed a dalších akcí na Šolcově statku v Sobotce. Sdružení lidí spojených zájmem o kulturní
tradici Sobotecka dokázalo úspěšně navázat na činnost Karla Samšiňáka v místě, o jehož uchování se začalo starat
spolu s Janem Samšiňákem.

Rejmanová Dana
Za dlouholetou obětavou organizaci koncertů, besed, přednášek, duchovních akcí, akcí pro děti i dospělé a
v neposlední řadě za neobyčejně kvalitní články do regionálního tisku, zvláště za ty, které vyjadřují její naprosté
ztotožnění s cíli našeho odboje.

Richterová Zdenka
Za přínos k rozvoji obce a společenského dění v Ostružně.

Řehečská slepice – pořadatelé
Literární soutěž, dnes už známá po celém Česku. V dubnu už byl 12. ročník. Soutěž pořádá s několika přáteli
spisovatel Václav Franc a celá jeho rodina. Nepředstavuje jen vyhodnocení, ale i kvalitní kulturní program.

Řehečské kvarteto (2x)
Hudební kapela vystupuje na různých vernisážích, jarmarcích, masopustech a dalších kulturních událostech s lidovými
písněmi a s vlastními texty na známé lidové nápěvy. Působí zejména na Jičínsku při festivalu Jičín – město pohádky,
během Prodloužených víkendů ve Valdické bráně, ale i po světě. Reprezentovali českou muziku i v Izraeli a také o
tom pěkně vyprávějí. Svými písněmi rozdávají mezi lidi radost a příjemnou pohodu.

Sádlo Miloslav
Za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Keteň. V ní zachycuje současné dění a ohlíží se i do minulosti a záznamy
doplňuje informacemi, které získává trpělivým studiem archivních materiálů.

Samšiňák Jan a občanské sdružení Přátelé Šolcova statku
Udržují na Šolcově statku v Sobotce důstojně odkaz Karla Samšiňáka tím, že tu pořádají řadu výstav, kulturních
vystoupení a besed se zajímavými lidmi. Příkladem je třeba výstava Olbrama Zoubka, hudba Zámeckého
saxofonového kvarteta, beseda s Felixem Slováčkem.

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny a organizátoři akce Pohádkový les - Slatiny a Milíčeves
Za pořádání plesů ve Slatinách, za společnou organizaci Pohádkového lesa v parku v Milíčevsi, za organizování
hasičské soutěže a výletů pro veřejnost.

Sezima Jan
Za úspěšné dlouholeté vedení Domu kultury Koruna v Hořicích, za zásluhy o rozvoj hořické kultury, za založení
jazzového festivalu Jazznights, za podporu amatérských souborů, za vlastní aktivní muzicírování.

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín
Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni provedená vystoupení. Sbor působící při Lepařově gymnáziu pod vedením
Ivany Hanzlové, Karla Chutného a od roku 2013 též Boženy Maxiánové už dlouhodobě dovede zaujmout posluchače
a ukázat krásu sborového zpěvu.

Spolek podkrkonošských výtvarníků Nová Paka
Za více než padesátiletou činnost – výstavy, společná malování na plenérech v Čechách a v Polsku, spolková činnost,
organizování plenérů v soukromí i mezinárodní plenéry. Za organizování již sedmi ročníků plenéru Novopacké veduty
v Nové Pace s mezinárodní účastí.

Strašidelná Bažantnice – organizátoři
Za počin, kterým obohacují nejen bělohradské děti o neobvyklé zážitky.

Suchoradská Jaroslava a Suchoradský Oldřich
Za dlouholeté vzorné psaní mlýnecké kroniky.

Suchoradský Oldřich
Za příkladnou práci v knihovně v Mlýnci, za zájem o obecní a školní kroniky, za výrazný podíl na dobré úrovni
Kopidlenských listů, za spolupráci s regionálním tiskem, za vedení mladých šachistů a včelařů.
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Suchoradský Oldřich
Za práci v redakci Kopidlenských listů.

Ščigol Michail
Malíř žijící v Železnici, ale i kulturní organizátor. Hlavně on má zásluhu na tradičním Jičínském plenéru se silnou
mezinárodní účastí a následnými výstavami. Mezi intimní dílo patří jeho kafkovský cyklus. 24 černobílých obrázků
inspirovaných Kafkovým deníkem.

Šidáková Jitka
Za skvělou práci v knihovně v Sobčicích, kde výborně pracuje s dětmi, pravidelně pořádá pasování dětí na čtenáře
knihovny, spolupořádá všechny akce v obci, vede obecní kroniku.

Šinkmanová Eva
Za výstavy nejen v Nové Pace, kde pracovala jako kurátorka.

Šíro – divadelní soubor při Mateřské škole v Lázních Bělohrad
Za rozdávání radosti dětem.

Šoltys Vladimír
Fotograf, horolezec, cestovatel, odborník na ptačí svět, organizátor. Mnoho přednášek, výstav, besed. Příkladem budiž
výstava jeho fotografií ptáků, kterou v březnu pod názvem Ave Aves otevřel v jičínském muzeu.

Šourek Jiří
Za práci, která dobře prezentuje zahradnickou školu v Kopidlně, a za to, že svým žákům nejen předává odborné
znalosti a zkušenosti, ale vede je také k zájmu o regionální historii.

Turek Vladimír
Za hru na varhany v kostelích na Jičínsku, za starost o jejich opravy, hledání cest k opravě církevních památek, za
vedení divadelního spolku v Běcharech i za podporu a propagaci kulturního dění na Jičínsku.

Úlehla Vladimír
Za zasvěcené pohledy do dějin Jičína 2. poloviny 19. století, podložené dlouholetým studiem pramenů a literatury,
které dovede poutavě přiblížit široké veřejnosti. Za moudré rady i pomoc v kulturní činnosti v Jičíně.

Vackovo Vysoké Veselí – pořadatelé
Jde o koncert dechové hudby, v roce 2013 se konal 28. ročník. Byl uspořádán pod záštitou Městského úřadu Vysoké
Veselí a za finančního přispění hudebního nakladatelství Karla Vacka. Podobně jako v předchozích letech vystoupila
špičková dechová hudební tělesa a zpěváci.

Václavů Ivana
Za vedení dvou dětských pěveckých sborů v Základní umělecké škole Hořice, hořického komorního pěveckého sboru
Bona Vita a bělohradského flétnového souboru Pifferaios, za vlastní aktivní muzicírování i zpívání.

Valentová Daniela
Za výrazný podíl na kulturním životě v Úhlejově, za zpracovávání písemných materiálů pro Úhlejovský zpravodaj a
za příkladnou práci knihovnice.

Vališka Radomír a Vališková Iveta
Za výrazný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, pořádaný Unií českých pěveckých sborů, obcí Dětenice
a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. Akce umožňuje setkávání pěveckých sborů
z celé republiky i ze zahraničí.

Valter Jiří Qido a Valterová Eva
Za pořádání výstav ve svém rekreačním objektu v Bukvici, kde zřídili Galerii Na Špejcharu. Každá začíná slavnostní
vernisáží se zajímavým programem. Lákají milovníky výtvarného umění nejen z Jičínska a přispívají k propagaci
malé obce.
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Vildmanová Veronika
Za obohacení koncertů – např. manželů Koláčných i charitativních programů. Její hlas je ozdobou při každé
příležitosti, předvádí vrcholný pěvecký výkon a nedělá rozdíl mezi uměleckým vystoupením nebo menší
příležitostnou akcí.

Vitvarová Jitka, Žemlička Zdeněk a Žemličková Jana
Za psaní a vydávání časopisu Fajn Farnost – občasníku jičínské římskokatolické farnosti.

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků pro Sobotku a okolí (2x)
Byla ustavena v roce 1930, dnes má 143 členů a vyvíjí bohatou a pestrou činnost. Baráčníci pořádají vlastní besedy,
přednášky, výlety, dbají na udržování lidových zvyků. Při různých příležitostech předvádějí lidové kroje z různých
oblastí Čech i Moravy, ve svátečních dnech v červenci na Humprechtě i s výkladem. Zapojují se do veškeré činnosti
ve městě – např. o posvícení prodávají koláče, vítají návštěvníky různých akcí chlebem a solí, spoluorganizují „živý
Betlém“, účastní se vítání občánků atd. Dbají o aktivní způsob života svých členů (senzační senioři).

Vobořil Miroslav
Podporuje loutkoherectví v Ostroměři, převzal vydávání Ostroměřského zpravodaje, společně s ostatními členy
městského kulturního střediska pomáhá vybírat zájezdy na divadelní představení. Po dvaceti letech, v roce 2008, jako
místostarosta obnovil ve spolupráci se starostou sjezd rodáků. Založil tradici vánočních koncertů v kapli Nejsvětější
Trojice.

Voda Miroslav – kapelník Příchvojanky a Klub přátel české písničky, Samšina
Za uspořádání již 8. ročníku oblíbených koncertů dechové hudby s tancem Setkání s českou písničkou Samšina 2013.

Základní škola Bodláka a Pampelišky, Veliš
Za to, že škola přispívá ke společenskému životu ve Veliši i v řadě obcí na Jičínsku: podílem na posvícení ve Veliši
(letos i oslavou 10. výročí školy), lampionovým průvodem, mikulášskou nadílkou a plesem ve Veliši, cyklem
vánočního zpívání a hraní koled a vánočních písní, které vždy přinese toho pravého ducha Vánoc.

Zlatníková Draga
Za podíl na organizaci festivalů Šrámkova Sobotka a Jičín – město pohádky i akcí na Šolcově statku v Sobotce, za
pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana, za působení v porotách soutěží, kde uplatní své zkušenosti
autorky básnických sbírek a překladatelky.

Štefanská komise  Nadační fond Jičín – město pohádky
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně  Prochoroviny  Město Nová Paka

http://jivinskystefan.webnode.cz/
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LAUREÁTI JIVÍNSKÉHO ŠTEFANA
1996 – K-klub Jičín – 41 nominací:
KLAN – Kacákova Lhota * Zdenka Vaškovová – Hořice * Martin Zajíček a K-klub Jičín
1997 – K-klub Jičín – 37 nominací:
Ivo Chocholáč a spol. – Nová Paka * Jaroslav Macák a Větráci – Kopidlno * Eva Bílková,
Lenka Šoltysová
1998 – pivovar Nová Paka – 90 nominací:
Pavel Charousek – Turnov * J. K. Tyl – Hořice * Vladimír Úlehla – Jičín
1999 – zámek Jičín – 120 nominací:
Hořeňák – Lázně Bělohrad * Eva Bílková – Staré Hrady * Jaromír Gottlieb – Jičín
(předal Aloisi Hlavatému z Miletína) * Prochor – mimo hlasování poroty
2000 – hospoda Robousy – 118 nominací:
Milan Roček – Jičín * Květa Macounová a Jarmila Pospíšilová – Libošovice (los)
2001 – Libáň - 116 nominací:
Jan Řezníček a divadlo Martínek Libáň * Zdeněk Chalupa – K-klub Jičín (los)
2002 – Hořice – 155 nominací:
Oskar Teimer – Černín * Veronika Kuříková – Nová Paka (los)
2003 – Železnice – 137 nominací:
Irena Škodová – Libáň * K-klub Jičín (los)
2004 – Nová Paka – 107 nominací:
Věra Rychterová * OS Lodžie Jičín (los)
2005 – K-klub Jičín – 181 nominací:
Jivínský Štefan * OS Zebín (los)
2006 – Veliš – 224 nominací:
Vladimír Úlehla – Jičín * Štěpánka Fléglová – Hořice (los)
2007 – Kopidlno – 225 nominací:
Oldřich Suchoradský – Mlýnec * Novopacké sklepy – Nová Paka (los)
2008 – Sobotka – 218 nominací:
Blažena Zatloukalová – Hořice * Milan Ertl – Hořice (los)
2009 – Libuň – 237 nominací:
Miloslav Bařina – Nová Paka * Josef Teichman – Železnice (los)
2010 – Miletín – 251 nominací:
Erben – divadelní soubor Miletín * OS Stezka Češov – Veselí (los)
2011 – Slatiny – 262 nominací:
Šrámkova Sobotka – pořadatelé festivalu * Knihkupectví U Ignáce v Jičíně (los)
2012 – Ostroměř – 246 nominací:
Prochor (předal Miloslavu Sádlovi z Ketně) * Kopidlenské slavnosti – pořadatelé (los)
2013 – Nová Paka – 267 nominací
???

Vyšlo jako příloha Prochorovin 2/14.
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