
Nominace na Jivínského Štefana
za rok 2010

Čís Nominovaný Počin                     Verze  04 02 2011
1 Balský Jiří Za přednáškovou činnost, například o zámecké zahradě. Za podíl na opravě kostela pod Zebínem, za 

spolupráci s Jičínskou besedou.

2 Běcharští Za jejich bohatou kulturní činnost i v roce 2010. Za to, jak ji pěkně popsali ve sborníku Běchary 2010. 

3 Bittnerová Zdeňka Za činnost, která překračuje rámec práce knihovnice Místní knihovny Ostružno, za pořádání kulturních akcí 
pro celou  obec (drakiáda,  celerománie  a cuketománie  /osobně vše napekla/,  velikonoční  výstava,  oslava 
devadesátin nejstarší občanky Ostružna v knihovně, přednáška o kriminalitě...)

4 Bosáková Jana Za organizaci koncertů jičínských Literáků, ostruženského masopustu, vánočního koncertování dětí, za podíl 
na přípravě pouti k Panně Marii Rušánské.

5 Brada - Rybníček, obec Za instalaci Křížové cesty Michaila Ščigola v kostele sv. Bartoloměje a za koncert varhaníka R. Rejška.

6 Břízová-Koláčná  Jitka, 
Koláčný Ondřej

Za celoroční cyklus koncertů. Vždy se snaží přinést něco nového, neotřelého.

7 Buchalová Anna Za úspěšnou práci šéfredaktorky časopisu SPLAV!, který vychází při festivalu Šrámkova Sobotka. 

8 Burkert  Z.,  Hlubuček  J. 
Vagenknecht J.

Za vydání publikace 100 let městské elektrárny v Nové Pace, kde popisují nejen vznik a historii stavby.

9 Církev  československá 
husitská  a  Městské 
muzeum Hořice

Za  pečlivou  přípravu  Evropského  dne  židovské  kultury  (ekum.  bohoslužba,  koncert  skupiny  Simcha)  a 
vzpomínky na odchod Židů (přednáška o udržování židovských a křesťanských tradic v terezínském ghetu). 

10 Církev  československá 
husitská Hořice

Za akce připomínající křesťanské i židovské tradice (Koncert pro Mistra Jana A. Strejčka a Š. Raka, přednáška 
o židovských tradicích v ghetu a další).

11 Církev  československá 
husitská Jičín

Za uspořádání přednášky faráře a pedagoga Martina Chadimy Skutečné důvody odsouzení Jana Husa, která 
přinesla trochu jiný pohled, než jaký známe ze školy.

12 Čermák Karel Za  to,  že  v nakladatelství  Gentiana  v Jilemnici  vydal  knihu  Stoleté  příběhy,  v  níž  na  základě  své  sbírky 
pohlednic z Českého ráje vypráví příběhy ze začátku 20. století, které pohlednice vyvolávají.  

13 Čermák Vratislav Za založení výstavní galerie Aurum v Nové Pace, která je svým pojetím elegantním a noblesním 
představitelem kultury, za řadu zajímavých výstav, koncertů i tanečních večerů, které v ní proběhly.   

14 Český svaz žen Hořice Za akce, které nejsou jen pro ženy. Za zájezdy nebo vánoční a velikonoční výstavy, pořádané ve spolupráci 
s muzeem.

15 Čtvrtečková Jana Za její zodpovědný přístup k psaní kroniky obce Pševes.

16 DivOch  –  divadelní 
soubor  ZŠ  Bodláka  a 
Pampelišky ve Veliši 

Za to, jak divadelní soubor učitelů malé školy nastudoval skvělou pohádku o Honzovi a víle Verunce a jezdí s 
ní po kraji. Např. představení v srpnu v Češově mělo úspěch.

17 Domov  důchodců 
Mlázovice

Za celoroční skvělý kulturní program. Například, jak si užívali čarodějnice. Za divadlo, které klienti hrají dětem i 
dospělým.

18 Dostálová Iva Za  vzorovou  práci  s dětmi  v  Místní  knihovně  v  Chomuticích  (jako  první  vesnická  knihovna  uspořádala 
pasování prvňáčků na čtenáře, ale i besedy pro žáky školy), za to, jak zapojila knihovnu do automatizovaného  
regionálního knihovního systému, zpracovává fond a vytváří on-line katalog.

19 Dračice z Bukvice Za humorné a taneční kreace, kterými tento ženský taneční soubor dovede zaujmout, a je zván na vystoupení  
do mnoha vesnic v širokém okolí Bukvice.

20 Dubinová Tereza Za přednáškovou a publikační činnost, za boj o záchranu lip a životního prostředí.

21 Erben Antonín Za taneční večery nazvané Léčení hudbou v Židovicích.

22 Fajn farnost  –  redakce 
časopisu

Za pěkně vypravený časopis, za zajímavé čtení nejen pro věřící a jičínské farníky. 

23 Faměrová Dagmar 2x Za iniciování opravy sochy sv. Jana Nepomuckého. Za pořádání akcí na Humprechtě (například Opera 
Adorata, Cestovní deník H. J. Černína) a další. Ochotně spolupracuje u jakékoli akce v Sobotce.

24 Foerstrovy dny,o.p. s., a 
cukrárna  Karolínka 
Libáň  

Za společné uspořádání tří  poetických večerů o A. Dvořákovi,  o E. Hakenovi a o J.  J.  Rybovi. Obohatily  
kulturní činnost v Libáni.

25 Franc Václav Za vydání knih Hospodská byla jako ideální manžel, Jak na Nový rok, CD pohádek, za uspořádání besedy pro  
knihovnu v Jičíně, 3. ročníku Jičínského poetického jara, za úspěšnou účast na literárních soutěžích.

26 Francek Jindřich 2x Za své 600-stránkové Dějiny Jičína, které představují vůbec první ucelené monografické zpracování dějin 
města Jičína od jeho historických počátků až do doby nedávno minulé. Za spolupráci s Jičínskou besedou.

27 Francek Jindřich,
Peroutková Kristýna

Za vydání Dějin Jičína, které mají velký čtenářský ohlas. K. Peroutková napsala kapitoly z doby dávné, J. 
Francek  zachytil dějiny až do r. 1990. Původně provedený náklad je vyprodán a pořizuje se dotisk.

28 Gabriel Tomáš Za mnohé kulturní akce, zejména Letní ostroměřské slavnosti a oslavu k 100. výročí narození režiséra Karla 
Zemana, ostroměřského rodáka.

29 Galerie „Na Špejchaře“ Za všechny skvělé výstavy. Kupříkladu trojvýstavu J. Velartová (ilustrace), J. Hladíková (krajky) a L. Jelínková 
(perníčky).

30 Gymnázium  Hořice  – 
studenti

Za vydávání časopisu Tempus, který je svěžím čtením, jímž studenti nastavují zrcadlo nejen svým kantorům, 
ale i sami sobě.

31 Gymnázium  Hořice  – 
studenti

Za zorganizování protestní akce proti zrušení čtyřletého oboru v Hořicích. Za otevřenou, ale vždy věcnou a 
kultivovanou komunikaci s médii.

32 Gymnázium  Hořice  – 
studenti 

Za  udržování  všech  kulturních  tradic  na  své  škole,  např.  za  každoroční  pořádání  zobáckého  bálu  se  
slavnostním přijímáním nových spolužáků a učitelů nebo za tradiční Pestrý zábavný večer před Vánoci.

33 Hák  Ondřej,  student 
hořického gymnázia

Za vzornou reprezentaci školy, města i České republiky na mezinárodní soutěži v Japonsku, kde se umístil ve 
zlatém pásmu mezi nejlepšími mladými chemiky z celého světa.
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34 Horáček David Za program Hudební sklepy. Za to, že jako pracovník Novopackých sklepů připravoval pestrý program po celý 
rok. 

35 Hospicové  občanské 
sdružení Duha Hořice 

Za  to,  že  už  druhým  rokem  pořádají  osvětové  přednášky  a  organizují  benefiční  akce.  (Den  s Pepinou, 
Galakoncert hvězd, výstava fotografií Jaroslava Kučery).

36 Chodějovská Eva,
Kudyn Milan

Za  edici  Regulačního  plánu města  Jičína  od Čeňka  Musila.  Knihu,  která  obsahuje  také medailon  tohoto 
významného  jičínského  architekta,  vydal  Historický  ústav  Akademie  věd  ČR  a  v květnu  2010  byla 
nejprodávanější on-line knihou této instituce. 

37 J.  K.  Tyl  Hořice, 
divadelní spolek

Za nastudování hry Dáma od Maxima v režii Zdenky Vaškovové. Hrála se čtyřikrát, všechna představení byla 
vyprodána. Ochotníci opět vydali vše, a snad ještě víc.

38 Jandejsek Pavel Za organizování benefičních koncertů na záchranu varhan u sv. Jakuba, za koncertní vystupování (s triem Ad 
libitum i hostování v jiných orchestrech), za  koncert k poctě P. Marie Rušánské, za provedení Rybovy skladby 
Hej, mistře v Ostružně ...

39 Jičín v Praze, spolek Za to,  že inicioval obnovení pamětní desky K. H. Máchy v  Lodžii,  kterou se mu ve spolupráci s městem 
podařilo odhalit ve výroční den básníkova narození.

40 Jičínská beseda 2x Za všechny skvělé přednášky, které v roce 2010 uspořádala. Účast je úžasná, mnohdy se blíží i ke stovce  
posluchačů.  

41 Jičínská  beseda  a 
Lepařovo  gymnázium 
v Jičíně      

Za uspořádání kolokvia o jičínském historikovi Antonínu Vánkomilu Malochovi.

42 Jičínská  beseda  a 
ostatní

Za to, jak se starají o opravu kostela Všech svatých pod Zebínem i tou formou, že kostel oživují kvalitním 
programem.

43 Jindra Josef 2x Za vydání třetí sbírky básní Střípky v zemi a reedici Bělení prádla, za  historicko-vědní práce ze Sobotky a 
okolí,  které  uveřejňuje  v regionálním  tisku  (např.  Od  Ještěda  k Troskám).  Za  pohádkové  vystoupení  v 
Knihovně Václava Čtvrtka v pořadu pro děti.

44 Jičín  –  město  pohádky 
2010  –  všichni 
pořadatelé

Za to, že navzdory všem připomínkám může být Jičín i s 20. ročníkem v podstatě spokojen. Mnoho programů,  
zejména z vlastních zdrojů, bylo skvělých.

45 Karmelitánské 
knihkupectví v Jičíně

Za to, jak do Jičína dovedlo v osobě Bohunky Korbelářové přivést mnoho zajímavých lidí (Eduard Petiška,  
Jaro Křivohlavý, jezuita František Lízna).

46 Katalpa Hořice, OS Za pořádání zajímavých dílen, kde se účastníci seznamují s řemesly, ale i s různými textilními i výtvarnými 
technikami.

47 K-klub  –  Studentské 
divadlo 

Za nastudování hry Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.

48 K-klub Jičín Za uspořádání  přehlídky dětských dramatických souborů  Korálka  z  Dětenic,  1.  ZŠ v  Jičíně,  Operetka  ze 
Železnice, Studio Šrámkova domu, ZŠ Libáň.

49 K-klub Jičín Za cyklus, který rozjeli ve spolupráci s festivalem Jeden svět. Každý měsíc promítali zajímavé filmy o dění ve  
světě, například v květnu o Kongu.

50 Klipcová Bára Za  přípravu  výstavy  Jičínsko  na  plánech  z trauttmansdorffského  archivu,  za  katalog  k ní,  za  přednášku 
v muzeu na toto téma.

51 Klub  českých  turistů  v 
Hořicích

Za všechny letošní tradiční akce, zejména pak za důstojné oslavení 90. výročí založení hořického odboru a 
uspořádání vzpomínkové výstavy ve spolupráci s hořickým muzeem.

52 Knihovna  Václava 
Čtvrtka v Jičíně

Za  řadu  aktivit,  například  Knihovnická  dílna,  3.  Jičínské  poetické  jaro,  2.  literární  cyklovýlet  nejen  po 
knihovnách okresu a další.

53 Knihovna  Václava 
Čtvrtka v Jičíně

Za  přehlídku  Čteme  všichni,  vypráví  jen  jeden.  Dětští  vypravěči  byli  úžasní  tím,  jak  se  připravili,  mnozí 
přednesli svůj text zpaměti.

54 Kociánová Věra Za zajišťování kulturních akcí na hradě Pecka, za podíl na vydání publikace o Pecce, Listů Peckovska, za 
vydání litevských pohádek. 

55 Kocourková Alena Za práci se souborem Jičíňáček. Její zásluhou byl obnoven a jejím velkým přičiněním si vede dobře.

56 Koláčný  Ondřej  a 
kolegové

Za  sérii  koncertů,  které  uspořádal  s kolegy  v Porotním sále  jičínského  zámku.  Jde  nejen  o  hudbu,  ale  i 
mluvené slovo a hlavně vtip.

57 Kovář  Petr,  Sklenář 
Ondřej

Za architektonické ztvárnění Zahrady poznání, která byla otevřena v říjnu u Knihovny Václava Čtvrtka, za  
sochy jičínských osobností, které jsou její součástí.

58 Komárková Romana Za vzornou práci v Městské knihovně v Kopidlně, kde se pořádají  besedy pro mladé čtenáře, kde zřídila  
elektronické stránky knihovny a on-line katalog knih. Za činnost hlavní organizátorky Kopidlenských slavností 
2010, které se staly největší kulturní a společenskou akcí roku ve městě.

59 Kopidlenští Za uspořádání Kopidlenských slavností 2010, hodnocené jako největší společenská a kulturní událost roku ve 
městě.  Předcházela  jim  výstava  z  historie  města,  uspořádaná  žáky  základní  školy  pod  vedením  Ilony  
Pluhařové.

60 Kordík Josef Za podporu kulturních aktivit,  za umožnění  výstavy Křížové cesty Michaila  Ščigola v kostele v Železnici  a 
jejího instalování v kostele na Bradech.

61 Kracík Pavel Za  podnět  k založení  Jičínské  besedy,  která  pořádá  vlastivědné  přednášky.  Za  to,  že  koná  obrovskou 
organizační a odbornou práci v jejím čele.

62 Kracík Pavel Za vedení a aktivity Jičínské besedy, za vlastní přednášku o obrazu Panny Marie Rušánské, za organizaci 
archeologického výzkumu na Čeřovce atd.

63 Kracíková Jindřiška Za přednáškovou činnost, za podíl na pořádání kulturních akcí v synagoze (festival, koncerty, filmy), za 
prohlídky židovského hřbitova.

64 Krčmárikovi,  Ludmila  a 
Pavel

Za rozsáhlou koncertní činnost sólovou i za vystupování s jinými umělci (doprovod varhanního koncertu v 
kostele sv. Ignáce, doprovod recitace Máje, adventní setkání na faře atd.).

65 Lepařovo  gymnázium 
Jičín a MŠ Valdice 

Za  to,  že  dvě třídy  gymnázia  připravily  pod vedením paní  profesorky  Kaskové hádankářské království  a 
mateřská škola připravila hádanky pro nejmenší.

66 Lepařovo  gymnázium 
Jičín – studenti 

Za Saturnálie, které studenti předvedli  v knihovně. Zdramatizovali si řecké báje, připravili si i jednoduchou  
scénu.

67 Lepařovo  gymnázium 
Jičín – studenti tercie

Za recitační a dramatickou činnost. Pozoruhodná byla recitace Máchova Máje v Lodžii.
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68 Libuňští Za perfektní provedení organizace večera Jivínského Štefana 25. 2. 2010. Za to, jak dovedli zapojit všechny 
organizace v Libuni a okolí. 

69 Literácy Jitčín 2x Za mnoho zpívání, hraní i poutí, které připravili. Připomínáme třeba Loretu a cestu přes les do kaple Anděla  
strážce, kde byl koncert. Za to, jak toto jičínské pěvecké sdružení propaguje barokní hudbu i zpěv.  

70 Mádrová Mirka Za výstavu v Galerii J. B. Spektrum Obrazy vážné i nevážné. Důkaz, jak může výtvarno a vtip spolupracovat.

71 Markvartice – obec Za vytrvalou snahu, která směřuje k zachování a zvelebení kostela sv. Jiljí. Tato snaha se projevuje 
pořádáním koncertů, otvíráním kostela pro různé akce, které spojují staré i nové obyvatele vesnice.

72 MAS Brána do Českého 
ráje (sídlo Libuň)

Za cyklus Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Jeho cílem je zmapování a popularizace lidové 
architektury a dalších památek.

73 Matějková  Vlaďka, 
Wilda Jiří

Za to, že jejich svatba na Štědrý den byla nejen jejich životní událostí, ale také kulturní událostí pro celý Jičín.  
Sešlo se tu mnoho těch, kteří si mají co říci.

74 Mateřské  centrum 
Ťapík, Sobotka

Za oživení společného života rodičů s dětmi v Sobotce, za organizaci vydařeného Dětského dne a pořádání 
dalších akcí, které spojují rodiče s dětmi a oživují dění v Sobotce.

75 Mateřské  centrum 
Ťapík, Sobotka

Za  vynikající  prodejní  vánoční  výstavu  spojenou  s předváděním  tradičních  metod  tkaní,  zhotovování 
vánočních ozdob, bižuterie atd.

76 Mečířová Jitka Za pořad Hodinka s  K. V. Raisem, v němž připomněla známého bělohradského rodáka i dobu, v níž žil, a to 
nejen v Bělohradě, ale i v Hořicích. Též za velmi kultivovaný projev.

77 Městská  knihovna 
Hořice

Za zajímavé cestopisné a literární přednášky, za akce pro děti i dospělé, za ochotu a úsměv.

78 Městská knihovna Nová 
Paka

Za zahájení digitalizace regionálních dokumentů.

79 Městské  muzeum 
Hořice

Za skvěle  zorganizované oslavy 110. výročí  narození  Aloise  Jilemnického (vzpomínkový večer,  almanach 
vzpomínek).

80 Městské  muzeum 
Hořice

Za Přástky – výstavu a interaktivní program o historii a zpracování lnu v Podkrkonoší. 

81 Miletín – město Za obnovení a rekonstrukci sousoší sv. Trojice v Miletíně. 

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

Za vybudování Naučné stezky K. J. Erbena, která má 10 zastavení, připomínajících život a dílo básníka, a 
vede nádhernou přírodou.  

83 Miletínští Za zřízení Naučné stezky K. J. Erbena s 10 zastaveními, které popisují a vykreslují básníkův život, dílo a 
prostředí, ve kterém se pohyboval.

84 Miletínští Za rekonstrukci domu čp. 4 na náměstí, za vytvoření kvalitních prostor pro knihovnu a informační centrum.

85 Miškovský  Michal, 
Vondrák Marek

Za  Noc  v bijáku.  Kinárník  a  moderátor  všeho  druhu  byli  navrženi  za  nápad  a  skvělé  provedení,  které 
nedovolilo nikomu usnout.

86 Nemethová Tereza Za  výstavu  vitráží  v Lodžii.  Na  okna  malovala  svět,  který  si  při  procházce  sídlištěm  za  těmi  okny 
představovala.

87 Občanské  sdružení 
Baševi  Jičín

Za všechny akce. Kupříkladu za přednášku Mgr. Jindřišky Kracíkové o pesachu. 

88 Občanské  sdružení 
Borovička, Libáň 

Za  dobře  organizovaný  příměstský  tábor  se  zaměřením  na  zajímavosti  kraje.  Například  za  procházku 
věnovanou kapličkám Mariánské zahrady.

89 Občanské  sdružení 
Paměť a svědomí, Jičín 

Za přednášku Svoboda přišla i z nebe, do které organizace zapojila mnoho pamětníků i těch, kteří se tématem 
zabývají.

90 Občanské  sdružení  SH 
ve  spolupráci  s Galerií 
J. B. Spektrum  

Za uspořádání Prvomájového odpoledne Hany Kofránkové a Hudebně-literárního festivalu Alfreda Strejčka a 
Štěpána Raka ve Vokšicích.

91 Občanské  sdružení 
Stezka Češov - Veselí

Za oživení kultury v obcích, za pořádání výstav, za putování s prohlídkou zajímavých míst, za pozvání divadla 
DivOch z Veliše.

92 Oblastní charita Jičín Za uspořádání charitativního koncertu pro Haiti v Porotním sále jičínského zámku. Hrálo trio Ad libitum vedené  
panem vikářem Jandejskem. Vybralo se více než 4 000 Kč.

93 Peckovští Za rekonstrukci  knihovny a přilehlého okolí,  za zajištění bezbariérového vstupu do knihovny, za příjemné 
prostředí pro kulturní činnost, za nové vybavení pro získávání informací.

94 Pírko Ivan Za to, že si své zážitky z cest po světě nenechává pro sebe, ale umí se o ně podělit s dalšími lidmi – formou 
počítačové prezentace, článků i besed.

95 Pírková Jitka Za všechny fotografie, za předávání dojmů z cest na besedách (např. o Íránu v jičínské knihovně). 

96 Pírková Jitka Za výstavu fotografik v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích, věnovanou Mariánské zahradě. Své fotografie 
upravila na počítači tak, že dílo působí dojmem impresionistického obrazu.

97 Pluhařová Ilona 3x Za vydání Farní knihy školy kopidlenské. Za povídku, jež zvítězila v literární soutěži Řehečská slepice, za 
úspěchy  i  v dalších  soutěžích.  Za  vedení  historického  semináře,  za  podíl  na  organizaci  Kopidlenských 
slavností, za práci v redakci Kopidlenských listů.

98 Přátelé  Šolcova  statku, 
OS, Sobotka

Za pořádání výstav v Šolcově statku, zejména při Šrámkově Sobotce. Například Oldřich Kulhánek: Grafika, 
Máchovské motivy v drobné grafice. 

99 Rampas Jan Za pozoruhodnou výstavu pastelů v Lodžii, které si přivezl ze svého pobytu ve Francii. Obrazy dokumentují  
kousek jeho života.

100 Regionální  muzeum  a 
galerie v Jičíně

Za opakované Čaje o páté, kde Jičíňáci na základě starých fotografií vzpomínali na to, jaké bylo město v  
minulosti.

101 Rejmanová Dana Za její intenzivní organizační práci v Jičínské besedě i při propagaci hudebního života v Jičíně. Za její recitační 
vystoupení (Kytice, Máj).

102 Rolnička  – 
loutkoherecký  soubor 
z Nové Paky

Za to, že tento desetičlenný soubor, který má na repertoáru 4 hry, hraje nejen doma v MKS, ale i na 
novopackých adventních trzích a na festivalu Jičín – město pohádky. 
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103 Romportl Milan Za zahájení a vedení poutních průvodů (pouť k Panně Marii Rušánské, pouť ke sv. Anně, pouť k nejsv. 
Trojici).

104 Rybařík Václav Za úspěšnou práci jednatele krajanského spolku Jičín v Praze. Za neúnavnou snahu vedoucí k odhalení kopie 
pamětní desky na Valdštejnské lodžii jako připomínky putování K. H. Máchy Jičínskem s ohlasem v jeho díle. 
A také za spolupráci s Jičínskou besedou při rekonstrukci hrobu Antonína Vánkomila Malocha na pražských 
Olšanských hřbitovech.

105 Řeháková Martina Za to, že jako knihovnice v Místní knihovně v Tuři výborně  pracuje s dětmi (zvítězily i ve výtvarné soutěži 
„Namaluj komiks“), za to, že uspořádala zájezd do Národní technické knihovny a do Liberce. 

106 Řehečské kvarteto 2x Za otextování lidových písní na řehečské motivy. Za mnohá vystoupení na festivalu Jičín – město pohádky,  
Řehečské slepici, v domově důchodců a další. Za reprezentaci ve Slovinsku.

107 Samšiňák Jan Za zřízení Lapidária v maštali Šolcova statku a instalování soch Petra Kavana. Za uspořádaní besedy 
s trumpetistou M. Kejmarem. Za vše další, co s přáteli v Šolcově statku uspořádal. 

108 Skauti Hořice Za výpravy do přírody, soutěže, tábory, ples a další. Za každoroční přinášení betlémského světla.

109 Spolek českých bibliofilů 
– novopacká sekce

Za podnět k výstavě Bibliofilie a grafika v Suchardově domě (J. Jíra, V. Komárek, J. Klápště, L. Jiřincová, C. 
Bouda, O. Janeček, J. Kábrt a další).

110 Stejskal Jan Za vydání knihy Novopacko, věnované historii, duchu města Nová Paka a okolí, která je i připomenutím 
význačných osobností i uměleckých řemesel a která se stala jednou z nejrozsáhlejších publikací o Novopacku 
a oslovila širokou veřejnost.

111 Susa Zdeněk Za  to,  jak  se  vydal  po  stopách  Krkonošské  pouti  K.  H.  Máchy  a  popisuje  své  pocity,  ale  i  historii  míst  
spatřených. Mnoho kapitol odehrává se v našem kraji.

112 Svoboda Jaroslav Za podíl na přípravě a průběhu výstavy v rámci kopidlenských slavností na Městském úřadě Kopidlno. Za 
seriál o kopidlenských učitelích zveřejňovaný po celý rok v Kopidlenských listech. 

113 Ščigol Michail 2x Za dvě Křížové cesty – jednou doplnil výstavu Akce K, druhou namaloval pro kostelík na Bradech. Za to, jak 
svými obrazy reaguje na důležité dění. Za spolupráci s Galerií J. B. Spektrum ve Vokšicích.

114 Šidáková Jitka Za  práci  v  Místní  knihovně  v  Sobčicích,  kterou  zapojila  do  automatizovaného  regionálního  knihovního 
systému, za zdařilé akce s dětmi, za spolupořádání akcí v obci, vedení obecní kroniky. 

115 Šimůnková Marie Za Vesecká zastavení. Z vlastní iniciativy vypracovala a zorganizovala instalování informačních tabulí v obci, 
která je od roku 1995 památkovou rezervací.

116 Šoltys Vladimír Za opakovanou spolupráci při Vítání ptačího zpěvu ve Mlýnci u rybníka Zrcadlo (na 1. máje), za organizování 
letního tábora ornitologů u Zrcadla a za besedy se zájemci o přírodu v mlýnecké knihovně v srpnu 2010 
v rámci tohoto tábora.

117 Šourek Jiří Za podíl na organizaci Kopidlenského kvítku. Prezentuje historii  kopidlenského zámku studentům i veřejnosti 
ze svého bohatého archivu dokumentů o životě rodu Schliků v Kopidlně.

118 Tomíčková Oldřiška Za vydání vzpomínkového almanachu na prof. Aloise Jilemnického. Za zorganizování výstavy, vzpomínkového 
večera a odhalení pamětní desky.

119 Valdičtí Za rekonstrukci domu na náměstí, ve kterém nově sídlí místní knihovna, za zajištění důstojného prostředí pro 
knihovnické služby.

120 Valentovi,  Daniela  a 
Petr 

Za výrazný podíl na kulturním životě v Úhlejově, za vydávání Úhlejovského zpravodaje. Paní Daniela ještě za 
příkladnou práci knihovnice. 

121 Vaníček Jan Za to,  že  své putování  po  nejbližším okolí  dovede nejen dobře vybrat,  ale  pořídí  i  fotografie  a cestovní  
záznam, kterým se mohou inspirovat následovníci.

122 Vávrová Jana Za propojení školy s rodiči a zastupitelstvem. Žádná událost v Běcharech se neobejde bez paní ředitelky ZŠ 
a dětí. Např. vánoční koncert.

123 Veselý Jaroslav Za práci dramaturga festivalu Jičín – město pohádky, za vydávání internetových novin JINoviny, za pořádání 
setkání se zpíváním.

124 Vích Josef Za vydání publikace Lužanské chalupy a selské grunty, do níž zahrnul fotografie lužanských staveb, které 
popsal na základě vlastního archivního výzkumu.

125 Vlastenecko-dobročinná 
obec  baráčníků 
v Sobotce

Za oživování tradic. Například za představení živého betlému nebo za předvádění krojů na zámku Humprecht.

126 Volf Petr Za fotografickou výstavu v Porotním sále jičínského zámku, která byla nejen o krajině a architektuře, ale i o 
lidech tu žijících.

127 Vystrčil Miroslav Za spolupráci a pomoc při dokumentování  historie ochotnického divadla v Kopidlně, za seriál vzpomínek na 
místní ochotnické spolky a herce pro Kopidlenské listy.

128 Zahradnická  škola 
v Kopidlně

Za  zorganizování  dalšího  ročníku  Kopidlenského  kvítku  (soutěže  studentů  v aranžování,  předvádění 
zahradnických činností, módní přehlídky atd.). 

129 Základní  škola  v 
Nemyčevsi  a  Apropo 
Jičín

Za skvělou spolupráci při organizaci Dětského dne. Na své si přišly děti zdravé i postižené i jejich rodiče.

130 Závěsné divadlo Za inscenaci Gogolovy Ženitby v rámci festivalu Mezi patry na Valdické bráně.

131 ZUŠ Hořice Za všechny akce, kterými obohacuje kulturní život ve městě, též za vydání vtipně pojaté výroční zprávy, za 
stále nové nápady.

132 ZUŠ Hořice a ZUŠ Jičín Za společné uspořádání italské expedice a následné představení plodů své práce na výstavě nazvané „Itálie 
jako malovaná“, která proběhla nejdříve v hořickém muzeu a následně v jičínské knihovně.

133 Žantovský Martin Za přípravu a grafickou úpravu sborníku Dvacet let Literárního spolku v Jičíně, za tvorbu webových stránek 
Literárního spolku a Řehče.

134 Žantovský Martin Za to, jak tento člen LISu, literát, básník, redaktor, korektor a počítačový odborník spolupracuje s redakcí 
Kopidlenských listů, jak se zasloužil o jejich grafickou podobu a novou tvář, která přispěla k popularitě této 
místní tiskoviny v uplynulém roce. 

135 Železničtí Za pěkné výtvarné výstavy v muzeu, např. v říjnu díla Josefa Rohlíčka, Hany Bláhové a Jany Lidické.
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Nominace na Jivínského Štefana
dlouhodobé zásluhy (dáno 2010)

Čís Nominovaný Počin                              VERZE  04 02 2011
1D Apropo  Jičín,

OS 
Za pestrou kulturní činnost pro postižené. V r. 2010 se zvlášť vydařil tábor na Dianě i benefice. Vybralo se 
téměř 400 tisíc Kč.

2D Bělohradské  listy 
– redakce

Za to,  jak  tento  dvouměsíčník  už po 10 let  mapuje  historické,  kulturní,  sportovní  a společenské dění  v  
regionu. Jsou tu  povídky, fejetony, básně a úvahy  na různá témata.

3D Benešová Jana Za dlouholetou podporu a spoluvytváření kulturních akcí v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně nad rámec 
pracovních povinností. Za organizování akcí v rámci Literárního spolku.

4D Benešová Stáňa Za to, že pozdvihla činnost knihovny na široké spektrum nabídky literárních pořadů, přednášek a  řadu 
zajímavých akcí pro děti. Velmi aktivní je spolupráce s místními školami.  V roce 2009 získala novopacká 
knihovna v celostátní soutěži „ Kamarádka knihovna“ I. místo.

5D Bílková Eva Za to, jak propaguje vědeckou práci ve spolupráci se žáky a studenty škol, praktikanty v archivu, učiteli, 
knihovníky z praxe. Za to, že své nadání korektorky a redaktorky osvědčuje při jazykových korekturách 
regionálních časopisů a publikací. Za činnost v nejrůznějších oborech.

6D Bretová Milena Za dlouholeté úspěšné vedení divadelního souboru a za akce pořádané se žáky Základní školy v Dětenicích, 
které jsou důležité nejen pro školu, ale mají přesah i do dění v obci.

7D Bucek Josef 2x Za provozování Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích, vybudované za podpory rodiny v poničené budově 
určené pro zemědělské účely. Od roku 2006 tu vystavuje svá výtvarná díla, ale hlavně půjčuje prostory 
výtvarníkům a ve spolupráci s Občanským sdružením SH také hudebníkům i recitátorům a umožňuje, aby 
sem za nimi přicházeli zájemci o umění.

8D Čermák Karel Za stálý zájem o Jičínsko a Český ráj projevovaný vydáváním kalendářů i knih, jejichž základem je vlastní  
rozsáhlá  sbírka  pohlednic,  k níž  má  shromážděny  informace  získané  studiem  materiálu  v archivech, 
pročítáním odborné literatury, novin a časopisů nebo i z dalších zdrojů. 

9D Dostál Ladislav Za zásluhy o udržení tradic ochotnického divadla v Hořicích.  Je dlouholetým členem divadelního spolku J. K. 
Tyl Hořice, kde působí už přes 50 let jako herec a režisér.  

10D Erben  –  div. 
soubor, Miletín

Za to, že už 183 let je nositelem kultury a že v roce 2010 uvedli jeho členové už 528. premiéru. Za pořádání 
dvou festivalů ročně, za vydávání publikace týkající se kultury v Miletíně. 

11D Erben Antonín 3x Za to, že vede v Běcharech včelařský kroužek, v Kopidlně zajistil 5. včelařský ples, v Židovicích se podílel na 
Včelařském dni. Za to, že prosadil znovuobnovení a restaurování kamenných křížů v Běcharech. I za články 
uveřejňované v regionálního tisku.

12D Filsak Mirek Za to, že na svou kytaru nehraje hlučně, ale citlivě a pro ucho posluchače příjemně. Viz například vystoupení  
v Galerii „Na Špejchaře“ v Bukvici.

13D Formanová Eliška Za  příkladnou  práci  starostky  i  předsedkyně  svazku  obcí  Mariánská  zahrada.  Také  za  to,  jak  přispívá 
k prezentaci  nejen  obce  Bukvice,  ale  i  Jičínska  –  letos  byla  předsedkyní  hodnotitelské  komise,  která 
rozhodovala o vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2010, jako starostka Bukvice byla také mezi pěti 
finalisty v celostátní soutěži Poštovní spořitelny - Starosta roku 2010.

14D Franc Václav 2x Za řadu publikací vydaných v kamenných nakladatelstvích nebo vlastním nákladem, za kulturní občasník 
KOBRA a literární časopis ČAJ, za to, že je vůdčí osobnost LIS při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

15D Franců Věra Za  desetileté  vedení  Klubu  českých  turistů  Jičín,  za  organizaci  Pochodu  Českým rájem  -  Putování  za  
Rumcajsem (proběhl už 44. ročník). Za starost o turistické značení (Jičín – Veliš) i zprůchodnění cest (Zebín)  
apod. 

16D Hladíková Jana 
2x

Za to, že se již 20 let věnuje zájmovému kroužku paličkování při základní a mateřské škole v Kopidlně.  

17D Holanová Božena Za už dvacetileté organizování vlastivědných zájezdů určených zvláště pro starší generaci. Jsou vždy vzorně 
připravené a pro účastníky představují společenskou událost.

18D Hylmar Stanislav Za to, jak důstojně a s noblesou oslavil své devadesátiny. A za celou jeho dlouholetou skautskou i kulturní  
minulost v Jičíně.

19D Hynková Ilona 3x Za velice dobrou úroveň knihovny v Hořicích, v níž jsou programy, které čtenáři umožňují prodloužit si 
výpůjční dobu knih i podívat se na katalog z domu. Za tradici cestopisných besed, za internetové lekce pro 
seniory a další akce. Knihovnu vedla 25 let.

20D Chaloupská Eva 
2x

Za desetileté vedení kopidlenských mažoretek, které dosahují vynikajících výsledků v soutěžích na celostátní 
úrovni.  Za  činnost  správkyně  nové  sportovní  haly  v Kopidlně,  kde  organizovala  nejrůznější  aktivity  pro 
veřejnost, zvláště pro děti.

21D Jiterský Jan Za to, jak dobře si od r. 2003 vede jako ředitel školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši, kde se mu s  kolektivem, 
jímž se obklopil, daří realizovat záměr vybudovat moderní vzdělávací zařízení na venkově, v němž je patrná 
péče o děti i snaha o spolupráci s rodiči jako rovnocennými partnery školy a o spolupráci s obcemi, odkud 
žáci pocházejí.  

22D Johnová Blanka Za práci knihovnice v Místní knihovně Mlázovice, kde působí od r. 1977 a dosahuje výborné výsledky v počtu 
čtenářů i výpůjček.

23D Kafka Ivan Za podíl na zachování a zpřístupnění cenných historických informací a památek širokému okruhu zájemců 
prostřednictvím knižních a filmových vydání. Za udržování historické tradice lásky k Sobotce a její další 
aktivní šíření. Za vedení Klubu přátel města Sobotky i za založení Soboteckého jarmarku  a festivalu 
uměleckých řemesel. 

24D Kindermann Jan Za aktivity v OS Baševi, získání dotací na konání akcí v Jičíně. Za podíl na všech akcích v synagoze.
25D Klub  důchodců 

Běchary
Za to, že už 16 let vykazuje bohatou činnost od pořadů v místě až po výlety po Čechách. Klub je výraznou 
součástí běcharské kultury.

26D Kněžourkovi Za to, že se tato rodina už v několika generacích podílí v Miletíně na činnosti divadelního spolku. Obstarávali 
a obstarávají režii, technickou stránku i hrají.

27D Kofránková Hana, 
Rak Štěpán, 
Strejček Alfred

Za to, že ve spolupráci s Občanským sdružením SH připravují v Galerii J. B. Spektrum ve Vokšicích krásné 
pořady, které překračují hranice regionu – Prvomájové odpoledne, Hudebně-literární festival.
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28D Kopidlenské listy 
– redakce

Za přípravu a více než dvacetileté vydávání čtvrtletníku pro Kopidlno a okolí,  který informuje o historii  a  
současnosti  města  a  jeho  připojených  obcí,  o  práci  společenských  i  zájmových  organizací,  událostí 
spojených s životem na Kopidlensku. 

29D Korbelářová 
Bohunka 

Za to, jak vede Karmelitánské knihkupectví. Nejdřív v Nové Pace, po přestěhování i v Jičíně. Neomezuje se 
jen na prodej, ale zve k besedám zajímavé osobnosti.

30D Kovářová Anna Za dlouholetou obětavou práci v jičínském skautském středisku a za dvacetileté úspěšné vedení dívčího 
oddílu. Za organizování letních táborů, víkendových akcí, soutěží, her, závodů, kulturních programů, sbírek a 
dalších akcí.

31D Kulturní sdružení
Harant Pecka  

Za pořádání Harantovských slavností historického zpěvu. Konaly se už podeváté, účastní se jich sbory z  celé 
republiky i ze zahraničí. 

32D Kynčl František 
2x

Za to, že po řadu let vede své žáky k zájmu o životní prostředí,  že jeho zásluhou je v Jičíně škola, kde 
ekologická výchova hraje významnou roli.  Akce s tím související přinášejí také propagaci Jičína. Za stále 
zlepšování areálu Čtyřlístek a zapojení do rozmanitých ekologických projektů.

33D Libáňský hudební 
máj  –  Foerstrovy 
dny – pořadatelé

Za desetileté organizování významné kulturní akce, které se účastní významní umělci, např. E. Urbanová,  
Štefan Margita, Václav Hudeček a další. Pořádají se i poetické večery s křeslem pro hosta.

34D Literární  spolek 
Jičín 2x

Za dvacetiletou činnost – uspořádání 3 mezinárodních setkání básníků a prozaiků „Jičínské poetické jaro“,  
vydání 7 sborníků, za každoroční přípravu a realizaci pořadu ke Dni poezie, za úspěšnou účast na literárních 
soutěžích.

35D Luniaczek Petr Za propagaci turistiky, šachů. Za to, že z pořízených fotografií pořádá výstavy lidové architektury, že o svých 
cestách píše články do regionálního tisku, mimo jiné i do Jičínského deníku.

36D Macák Jan Za svou hudební činnost - zakladatel  bluegrassu v České republice, festivalu Banjo Jamboree v Kopidlně a 
country kapely Větráci.

37D Markvartice – 
obecní úřad, 
Planta naturalis a 
knihovna

Za pořádání kulturních akcí.

38D Mateřská  škola 
Valdice

Za to, že ve školce hrají děti i učitelé divadlo a každé představení je velký kulturní zážitek. Za to, že přispívají  
i do průběhu festivalu Jičín město pohádky – vymýšlejí hádanky.

39D Mateřské centrum 
Kapička, Jičín 

Za to, že jeho členky a členové už po 10 let organizují zájezdy, jazykové kurzy, tvořivé dílny, cvičení, zpívání, 
oslavy Dne dětí, Dne otců i Dne matek a další.....

40D Němeček Jiří Za fotodokumentační zpravodajství, jehož kvality vysoce přesahují běžné tiskové dokumentační záběry.

41D Nýdrle Václav Za práci  kronikáře v Radimi,  který s potěšením poinformuje každého návštěvníka o zajímavostech obce. 
Poutavé to bylo zejména při pátrání po návštěvě K. H. Máchy.

42D Pavel Petr Za práci knihovníka na Pecce, kde se mu podařilo za podpory města otevřít nově zrenovované prostory 
knihovny. A také za vedení knihovny v Bělé. 

43D Pírková Jitka Za fotografické umění, kterým přispívá k propagaci Jičínska a kterým učí zdejší obyvatele všímat si místa, 
kde žijí.

44D Pluhařová Ilona Za dlouhodobou práci v redakční radě Kopidlenských listů.
45D Pod  Zvičinou  – 

redakce časopisu
Za dlouholeté pravidelné vydávání vlastivědného čtení a za vzpomínkové číslo na Oskara Teimera.

46D Pospíšil  Michael 
3x

Za přednáškovou činnost (poslechové dílny) a koncertní vystupování (poutě v Nadslavi, u Nejsvětější Trojice, 
k P. Marii Rušánské, ke sv. Anně, půlnoční Hej, mistře v Ostružně, samostatné koncerty).

47D Pospíšilová Alena 
3x

Za celoživotní vynikající knihovnickou práci (Sobotka, Jičín) , invenci a kreativní přístup k práci s knihou. Za 
organizování Týdne knihoven a nápady v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Za nápaditou a všestrannou 
činnost v místě bydliště, v Malechovicích.

48D Prchal Zdeněk Za práci v Místní knihovně Lukavec, kde působí od r. 1974, za zájem o Bělohradsko a jeho propagaci, za 
dlouhodobé vedení pěveckého sboru.

49D Procházka 
Bohumír 2x

Za to, že je dlouhodobě duší Jivínského Štefana: „Ten kdyby nebyl, nebyl by Štefan.“ Za přínos celoročního 
kulturního zpravodajství.

50D Procházka 
Miroslav

Za  literární  činnost  –  je  spoluautorem  mnoha  knížek,  autorem  fejetonů,  článků,  povídek  do  dětských 
časopisů, humorných povídek do Listů Peckovska.

51D Přátelé Šolcova 
statku, OS 
Sobotka

Za organizování výstav a kulturních akcí na Šolcově statku v Sobotce, za pokračování v tradici založené dr. 
Karlem Samšiňákem a podporované jeho synem Janem.

52D Sádlo Miloslav 3x Za vedení kroniky obce Keteň. Zaznamenává pečlivě nejen současné události obce, ale bádá v její historii a 
zpracované informace zapisuje v kronice, kterou doplňuje kresbami a fotodokumentací.

53D Sdružení  rodáků 
a přátel Řehče 2x

Za to, že už podeváté uspořádala skupina přátel Řehče pod vedením Václava France literární soutěž. Její  
hodnota je i  v tom, že při  hodnocení připraví organizátoři  vtipný program. Za organizaci  setkání rodáků,  
zpívání na návsi a další akce.

54D Skupina  dívek  z 
Jičína

(Sedláčková A., Svobodová A., Hendrychová D., Jandová I., ev. další.) Za to, jak spolupracují s Apropem. 
Kupříkladu při letním táboru, při benefici a na divadle pro postižené.

55D Soubor flétnistek
z Jičína

Za každoroční vystoupení 23. prosince, v předvečer Štědrého dne, v kostele sv. Vavřince na Bradech.

26D Sucharda 
František

Za fotografování kostelů a božích muk. Fotografie třídil do šanonů, kterých vzniklo 13. Některé jsou staré i 20 
let a jsou nesmírným přínosem nejen pro památkovou péči.

57D Suchoradský 
Oldřich

Za dlouhodobou práci v redakční radě Kopidlenských listů.

58D Suchoradských 
Jaroslava a 
Oldřich

Za dlouhodobé vedení kroniky Mlýnce.
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59D Svoboda Petr Za organizování kulturních akcí na Bradech.
60D Sytná Marie Za  práci  místostarostky  v Bukvici.  Spolu  se  starostkou  Eliškou  Formanovou  významnou  měrou  přispívá 

k rozvoji obce, která další výstavbou i kulturním a společenským děním ukazuje, že jí ocenění Vesnice roku 
2008 v Královéhradeckém kraji právem náleží. 

61D Šafler Milan Za to, že jako vedoucí Leteckého modelářského kroužku v Kopidlně vychoval mnoho přeborníků republiky v 
této zájmové činnosti.  A za vedení Letního tábora pro děti v Ledcích, který má již víc než 60tiletou tradici. 

62D Šoltys Karel Za to, jak se tento malíř, řezbář a spisovatel zasloužil i o obnovení divadla v Běcharech. I za pořádání 
malířských výstav.V Běcharech  se angažuje i v Klubu důchodců. 

63D Šourek Jiří Za práci přispívající k propagaci kopidlenské zahradnické školy i města Kopidlna, za probouzení zájmu o 
regionální historii u svých žáků.

64D Šrámkova 
Sobotka –
organizátoři

Za vytrvalé udržování dlouholeté tradice, spojující město s nejlepšími a nejnovějšími postupy výuky a 
vzdělávání českému jazyku a literatuře. V roce 2010 proběhl už 54. ročník festivalu.

65D Štefanská komise 
a srdce Štefana

Za propagaci a ocenění velkého množství kulturních aktivit v okrese, za vpravdě obrozeneckou činnost.

66D Turek Vladimír 3x Za hru na varhany v mnoha kostelích, za 15tileté úsilí vedoucí k otevření kostela v Chroustově, za vedení 
divadelního spolku v Běcharech, kde je chalupářem, za to, že často píše o dění v obci a okolí v různém tisku. 
Za hru na varhany v řadě kostelů na Jičínsku, za to, že se zasloužil o opravu mnohých z nich.

67D Úlehla Vladimír Za rozsáhlou publikační činnost.

68D Vackovo  Vysoké 
Veselí  – 
pořadatelé

Za stálé udržování muzikantské tradice Karla Vacka tím, že už po 23 let  pořádají koncerty a zvou zajímavé 
muzikanty.

69D Vágenknechtová 
Dana

Za práci v knihovně ve Třenicích, kterou vykonává od roku 1968. Za to, jak se sborečkem Sedmikrásky jezdí 
do domovů důchodců, jak starým lidem nosí knihy domů. Za vedení obecní kroniky, místního zpravodaje a  
spoustu dalších aktivit.

70D Vališka Radomír Za mnohé kulturní konání v Dětenicích – vynášení zimy, mikulášská nadílka, výstavy v kapličce, plesy a 
zábavy, divadelní představení, koncerty, večery poezie, Foerstrovy Osenice, tábory, kroužky …

71D Vališková Iveta Za  vedení  sportovně-turistického  oddílu  Strom,  dětského  divadelního  souboru  v Dětenicích,  dospělého 
divadelního souboru v Dětenicích, dramatického souboru v Kopidlně. Za aranžování výstav v kapličce, za to, 
že se v létě věnuje dětem na  táboře. 

72D Valter Jiří Qido Za to, že nejen maluje půvabné krajinky, ale že ve své Galerii „Na Špejchaře“ v Bukvici organizuje výstavy 
svých děl i děl svých malířských přátel.

73D Vavřina Josef 2x Za podíl na kulturním životě v Kopidlně i v Jičíně - umělec, recitátor, ochotnický herec a autor známý z 
veřejných vystoupení v místě bydliště i v Jičíně. Skutečná kulturní osobnost.

74D Veselý Jaroslav Za podnět k pořádání festivalu Jičín – město pohádky i oceňování kulturních pracovníků Jivínským Štefanem, 
k organizování Valdštejnských dní. Také za to, že se postavil do čela občanského sdružení Paměť a svědomí 
a vydává internetové JINoviny.

75D Vlastenecko- 
dobročinná  obec 
baráčníků 
v Sobotce

Za dlouholetou vytrvalou a láskyplnou péči o tradice Sobotky a o kroje. Za pořádání výletů a za účast při 
všech důležitých akcích ve městě, od posvícení po tradiční živý betlém.

76D Vobořil Miroslav Za podíl  na kulturním dění v obci.  Například, že převzal  vydávání Ostroměřského zpravodaje, že založil 
tradici vánočních koncertů v kapli Nejsvětější Trojice, že se podílí na Ostroměřských slavnostech.             

77D Vojenská  hist. 
jednotka c. k. 73. 
řadového  pěšího 
pluku z Železnice

Za to, že od svého založení v roce 1991 usiluje o zachování a údržbu památek připomínajících válku 1866, 
především pomníků a hrobů padlých na Jičínsku a udržuje povědomí o bitvě u Jičína. 

78D Wilda Jiří Za realizaci divadelního představení Bláznovy zápisky a především za veškerou divadelní činnost, kterou 
udržuje jičínskou kulturu na vysoké úrovni. Jeho schopnost dělat věci zvláštně lidsky je neobvyklá a v Jičíně  
ojedinělá. 

79D Zebín, OS Za každoroční pořádání Ekumenického festivalu, na nějž zvou zajímavé osobnosti k přednáškám, ale i z  
hudebního světa. Letos byl J. Pilka a S. Klecandr.

80D ZŠ Slatiny Za to, že je jedním z nositelů kultury v obci. Skvělé jsou předvánoční koncerty v kostele, provázené výstavou 
výtvarných prací žáků a posezení s rodiči. Děti chodí na Tři krále, besídku mají i v červnu. Protože jsou malá 
škola, podílí se úplně všichni.
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