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NÁRODNÍ

DOBROVOlNICKE
Mládež
v akci

HESTIA CENTRUM

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje
svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti?

Navrhněte dobrovolníky na udělení ceny:
v

"KRESADLO" V rámci projektu
Dobrovolnictví v Kladském pomezí

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Slavnostní předávání cen se uskuteční
11. dubna 2013 v 19 hodin

ve velkém sále Divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

Své nominace zasílejte na e-mail:
monika.hovadkova@decko-nachod.cz nejpozději do 28.02. 2013

Přihláška k nominaci na cenu
Křesadlo 2012

(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Dobrovolník

Jméno: Pavel
Příjmení: BOHADLO Titul:

Adresa: K Javůrku 314, 549 22 Nový Hrádek

Telefon: 608735685 e-mail: pavel.bohadlo@centrum.cz

student O pracující O nezaměstnaný (!) důchodce O jiné O
Jak dlouho pomáhá jako dobrovolník:
více než 35 let
Obec, kde dobrovolník vykonává činnost:
Nový Hrádek
Název organizace, kde vykonává činnost:
T.J. Sokol Novy Hrádek, Městys Nový Hrádek
Organizace
Nominující organizace či jednotlivec
Název/jméno: Městys Nový Hrádek
Adresa:Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

e-mail: www.novy-hradek.cz telefon: 491478009
www uradmestyse@novy-hradek.cz

Městys Nový Hrádek Zdeněk Drašnar 9,:""
Náměstí 28 " • v ~

54922 Nový Hrádek podpis nominujícího
okres Náchoo
rco OO"nRp..l
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Mládež
v akci

Popis dobrovolné činnosti (uveďte co nejpodrobněji):

Náš Bohadlo Pavel,
to je vskutku živel,
každému rád pomáhá,
únava jej nezmáhá.
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Je to víc než 30 roků,
když Pavel s partou stejných "cvoků",
byl u zrodu pochodu,
kde najdeme pohodu.
Každým rokem zjara
o trasy se stará,
co mu síly stačí,
Hrádouskou vařečku značí.

Sokolem je tělem, duší
a v úboru mu to sluší,
když potřeba zavelí,
tak v sobotu či v neděli
s chutí na brigády chodí,
jeho zručnost se vždy hodí!

Nářadí dá do brašny,
hned vidíme ho u kašny,
jak ji svědomitě čistí,
odstraňuje spadlé listí,
pak vodotrysk zprovozní,
dělá to tak spoustu dní.

I když zima uhodí,
náš Pavel se nenudí,
Orlických hor přejezd chystá,
velká účast je vždy jistá.

K výročí vzniku Hrádku,
pro nás všechny na památku
vyrazil i do polí
a popsal místa v okolí,
umístil zde cedulky,
nechtěl žádné prašulky.

Stará se i o kostel,
nemyslí moc na postel,
jeho činností je moc,
na vyjmenování je krátká noc.
Optimismus kolem šíří,
dobrou náladou vždy hýří.
Ve svém volnu dobro dělá,
to je prostě pravda celá.

A tak nás na Novém Hrádku napadlo,
že právě Pavel Bohadlo
zaslouží si KŘESADLO!

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly použity ke zpracování v
rámci projektu Dobrovolnictví na Náchodsku.
Nominovaný dobrovolník svým podpisem stvrzuje, že nepobírá za
svoji dobrovolnou činnost žádnou finanční odměnu.

Pavel Bohadlo ~1-----
podpis dobrovolníka



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

  Miroslav
ihá ek

B loveská Náchod  1775     547 01

608313397 m.cihacek@atlas. cz

p es t icet let - vozí ká

Náchodsko

Sdružení zdravotn  postižených Náchod Palachova ul. 

Olga Frühaufová, p edsedkyn  SZdP Náchod
        Palachova 1303 Náchod 547 01
olgafruhaufova@seznam.cz 724 908 861

Frühaufová Olga



podpis dobrovolníka

nar. v r. 1955, ženatý, jedno dít . P ed úrazem pracoval jako 
autolakýrník, po úrazu na záv sném kluzáku - rogalu od  r. 1984 
se pohybuje pomocí ortopedického vozíku. V r. 1985 vstoupil do 
Svazu invalid  R a v r. 1990 zakládající len Svazu paraplegika 
( Paraple) S jednou p estávkou je stále leem p edsednictva (dv  
volební období len nejvyšší rady) v r.  1991 je zvolen p edsedou 
Spole nosti vozí ká  a místop edsedou Sdružení zdravotn  
postižených Náchod. Tyto funkce vykonává dosud.V r. 1997 - 2003 
4 x zápis do Guinesovy knihy rekord  ( 2 x výjezd na Sn žku na el. 
vozíku, oto ky na inv. vozíku .... Do r. 2005 spolupracoval se 
stavebními odbory m st okresu Náchod, p i odstra ování 
architektonických bariér.  V r. 2006 získal historicky první cenu 
Královehradeckého kraje pro zdravotn  postižené. 
Na nominaci nejvyšší ho nominuji opakovan , pro jeho  skromnost, 
poctivost, a ochotu pomáhat ešit se zdravotn   postiženými 
problémy, do kterých se  zdravotn   postižení dostávají novou 
sociální situací, nekompetentními zákony, bariérami. 
P es sv j hendicap a pracovní nasazení aby uživil rodinu, je vždy 
ochoten pomoci a vozí ká m p i správách jejich vozík  dodává i 
nad ji, upozor uje a jedná s institucemi o odstran ní bariér, což je 
nelehká práce,protože nejhorší bariéry jsou ve filozofii n kterých 
majitel , ale i ú edník  . 



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Libuše
Hažmuková Mgr.

Teplice nad Metují, Horní 97, 54957 Teplice nad Met

737720786 libuse.hazmukova@centrum.cz

12 let

Teplice nad Metují

TJ Slavoj Teplice nad Metují

M sto Teplice nad Metují
Rooseveltova 15, 54957 Teplice nad Metují
starosta@teplicenadmetuji.c 491581204

teplicenadmetuji.cz

Milan Brandejs, starosta 



podpis dobrovolníka

Paní Libuše Hažmuková dlouhodob  vede sportovní kroužky p i 
základní škole a Asociace sportu pro všechny ( ASPV), tane ní a 
cvi ení d tí. O prázdninách po ádá pro žáky základní školy pod 
oddílem ASPV letní tábo ení. 
S d tmi se ú astní zimního p tiboje a atletických p ebor  " Sport 
pro všechny", v roce 2005 mladší žáci vyhráli celorepublikové 
finále. 
Ve svém volném ase p sobí i v dalších dobrovolných organizacích 
( Radost, Cyklo-ski) a p ipravuje s nimi d tský den , drakiádu, 
turistický pochod TA33, d tský karneval. 
Tane ní kroužek se pod vedením Libuše Hažmukové zú ast uje 
kulturních akcí v Teplicích nad Metují, Adršpachu a také zú ast uje 
Bambiriády v Náchod .

Libuše Hažmuková



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Dagmar 
Honsnejmanová

Mokré 30, 517 71 eské Mezi í í

776 152 306 knihovna.u.mokrinky@seznam. 

za ala asi p ed deseti lety

Mokré

Obec Mokré - Knihovna U Mok inky

Kate ina Honsnejmanová
Mokré 30, 517 71 eské Mezi í í

608 774 898

Kate ina Honsnejmanová



podpis dobrovolníka

Dobrý den, ráda bych nominovala moji mamku, která pracuje na 
obci Mokré jako ú etní. Ke své práci si p ibrala také starost o 
knihovnu, kroniku obce,je fotografkou, grafi kou, je šéfredaktorkou 
místního zpravodaje, zpracovává n kolik webových stránek obce a 
hlavn  se v nuje kultu e v obci, celoro nímu programu pro d ti i 
dosp lé. Na jednoho lov ka je to ur it  víc než dost. Práce hlavn  
s d tmi je pro ni relaxací a v nuje se jí už n kolik let.  
Veškerá její innost je k nahlédnutí na: 
www.obecmokre.cz/knihovna  
www.obecmokre.cz 
www.obecmokre.cz/kronika 
www.obecmokre.cz/zpravodaj2 
www.obecmokre.cz/zpravodaje2012 
 
Akcí, které již p ipravila je opravdu velmi mnoho a všechny m ly 
velký úsp ch. Kulturní innosti se v nuje zhruba od roku 2004.  
P i knihovn  založila také výtvarný klub d tí, který mohou d ti 
navšt vovat kdykoliv a spole n  po ádají akce výtvarného 
charakteru, p edevším pro d ti a rodi e. Akcí by se za tu dobu, co 
se jim v nuje dalo spo ítat možná na stovky.  
 
Obec Mokré její zásluhou získala n kolik cen práv  za tuto innost - 
Modrá stuha za spole enský a kulturní innost v obci 2011 
Královéhradeckého kraje, n kolikrát získala estné uznání v sout ži 
Knihovna roku, i ceny za svoji dobrovolnou innost. 
 
Snaží se, aby d ti nezapomínaly na tradice a také m ly úctu ke 
stá í, novému životu a svojí obci.  
 
Propaguje také naši obec v celostátním, regionálním, knihovnickém 
a také zahrani ním tisku. Obec se 150 obyvateli a píše se o ní v 
Austrálii, Kanad  a Chorvatsku. 
 
Myslím si, že takových lidí je víc, ale je pot eba je stále 
zviditel ovat a dávat ostatním za p íklad.  A v novat se d tem a 
spoluob an m je dnes víc než d ležité.

Dagmar Honsnejmanová







(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Renata
Kr má ová MUDr.

Rohá ova 2190, Dv r Králové

731751992 klobouk.renca@seznam.cz

od roku 1982 - 31 let

Náchod, Hronov, Verné ovice, Dv r Králové nad Labem

Eldorádo, st edisko Náchod

Eldorádo, st edisko Náchod
Zborovská 893
stepan@bonet.cz 603552614

www.eldoradonachod.cz



podpis dobrovolníka

Dobrovolnická innost naší kamarádky Ren i spo ívá v její 
neutuchající práci s a pro d ti (a mládež). Zpo átku (léta 
1982-1989) to byly hlavn  víkendy v p írod  "Kdo se bojí m že do 
lesa", které pokra ují až do dnešní doby, a innost v oddíle 
KALEVOST (Kamarádi les , vod a strání), který založila v Hronov . 
Pozd ji (LP 1990) se stala jedním ze zakladatel  d tské organizace 
Eldorádo, kde se dále v novala práci s d tmi. Krom  celoro ní 
práce v oddíle jako vedoucí, se za ala ú astnit i letních tábor  - 
zprvu jako vedoucí, pozd ji též jako zdravotnice. 
Renata je autorem loga Eldoráda a její grafické návrhy jsou od 
roku 1996 bezplatn  využívány pro tvorbu diplom  a pam tních 
list  našich letních tábor . 
V sou asné dob  stále celoro n  pracuje s oddílem TUBRODEL 
(Turisticko-branný oddíl Edloráda), kde aktivn  integruje d ti 
r zných v kových a mentálních úrovní, ú astní se letních tábor  a 
spolupo ádá víkendové akce (5x ro n ). Aktivn  se ú astní d ní v 
Eldorádu, svojí prací aktivn  formuje tempo a sm r vývoje 
organizace. 
B hem uvedených cca 30 let jí prošlo "rukama" více jak jedna 
generace mladých lidí. Mnozí z nich dále pracují jako dobrovolníci v 
naší organizaci a mnozí z nich nám již "posílají" svoje d ti do oddíl  
a na tábory. 







(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Milan
Libich

Jaromer-Josefov, Jízdecká 107

739284881 milan.libich@seznam.cz

od roku 1988

Josefov

Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No XIV

 Mestske muzeum v Jaromeri
 Jaromer. Husova 295
muzeum.jaromer@worldonlin 608976498

muzeumjaromer.cz

Olga Mertlíková



podpis dobrovolníka

Od roku 1994 Milan Libich spolu se svou skupinou postupne 
opravuje jihovýchodní cást hradeb pevnosti Josefov - konkrétne 
Ravelin XIV. Dnes jeho skupina tvori obcanské sdruzení Ochránci 
památek pevnosti Josefov. Objekt Ravelinu XIV má sdruzeni v 
bezplatném nájmu za údržbu a renovaci. Krome toho M. Libich 
iniciuje dalsi opravy a rekonstrukce v památkové rezervaci v 
Josefove. Shromazduje historicke exponaty, knihy, fotografie, ktere
 vystavuje v muzeu v Ravelinu XIV. Porada edukativni programy 
pro deti i dospele, ukazky strelby. Cinnost jeho skupiny nejlepe 
priblizuji webove stranky: www.josefov.com

Milan Libich



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Ji í
Malík

Horní 141, Teplice nad Metují

720552887 jirimalik@tiscali.cz

20 let

celá R, Náchodsko

Živá voda, Koalice Stop HF

Koalice STOP HF
Horní 141, Teplice nad Metují
lukas@stophf.cz 725002165

stophf.cz



Kde je vůle, tam je i cesta…….

Nominovat Jiřího Ozona Malíka se rozhodla skupina dobrovolníků sdružená do Koalice STOP 
HF, která již více než rok pod Jiřího vedením bojuje proti zavedení metody hydraulického 
frakování při těžbě břidličných plynů na Náchodsku a Trutnovsku, ale i na dalších krásných 
místech ČR (Berounsko, Valašsko). Jiří skupinu vybudoval a stále vede díky svému 
neutuchajícímu nasazení pro ochranu přírody, zdraví lidí, čistou vodu..  

Díky Jiřímu Malíkovi (my mu říkáme „Šaman“), díky jeho vnitřní síle a houževnatosti, jeho vizi 
a schopnosti stmelovat a povzbuzovat, motivovat, vidíme obrovský kus cesty, který máme za 
sebou. Mnozí lidé ho v okrese Náchod znají jako ekologického aktivistu, hájícího dlouhá léta 
čistotu přírody Polické pánve. Znají ho jako muže, který hájí právo občanů na čistou vodu a 
zdraví, ale také klidné hnízdění sokolů v Adršpašských skalách, kdy je schopen dlouhé hodiny 
hlídat jejich skálu a odhánět horolezce, turisty či prostě jen zvědavce, aby mohli chránění 
sokolové vyvést svá mláďata. 

Je vidět jeho houževnatost, kterou si trénoval a trénuje při dobývání vrcholů na pískovcových 
skalách a lezec to je výborný. Známe jej už dlouho, po boku Jana Piňose byli po revoluci 
ostrými, ale spravedlivými muži na Správě CHKO, nastoupili čestně do nevděčné role a 
čestnými zůstali - to je nejdůležitější. Díky své spravedlnosti a neúplatnosti se často setkávali 
s nepochopením a otevřenými projevy na přátelství. O to větší úctu Jiří u nás má, nepřevléká 
kabát je stále stejný, možná dnes citlivější a jemnější ……..                    

S tématem ochrany přírody se setkal ještě před revolucí, kdy upozornil jako vedoucí obchodu 
v oblasti Trutnov na problém s pančovaným mlékem. Vešel v povědomí, a dostal tak 
zanedlouho nabídku práce od ekologické organizace Ekona Náchod, kde jeho působnost 
začala naplno. Začal brojit proti černým skládkám a celkově proti různým dosavadním praxím 
obce. Za největší úspěch ve své dosavadní angažovanosti považuje prosazení přijetí zákona 
na záchranu ozonosféry v obou komorách parlamentu. Je to zákon, který zabraňuje tomu, 
aby se na území naší republiky vyráběly tvrdé freony.  Jeho součástí je i zřízení varovného 
systému pro občany, který zahrnuje pravidelná hlášení o stavu ozonosféry v televizním 
pořadu o předpovědi počasí.

Založil občanské sdružení Živá voda, které se zabývá ochranou vod, problematikou odpadů, 
ochranou významných krajinných prvků. Aktuálně ho doba postavila před obrovsky obtížný 
úkol - ochránit přírodu před ziskuchtivými nadnárodními organizacemi, které těží plyn 
z břidlic metodou vhánění vody sycené jedovatými látkami do vrtů, což s jistotou přinese 
kontaminaci podzemních zásob pitné vody. 

Právě Živá voda, konkrétně Jiří Malík svolal v únoru 2012 do Náchoda občany, zástupce 
nevládních organizací za účelem založení Koalice STOP HF, která se staví proti metodě a 
průzkumu těžby břidlicových plynů v ČR.  
A tak začal boj s větnými mlýny, jedna demonstrace střídala druhou, jednání se zástupci měst 
na Trutnovsku a Broumovsku a přidávala se další průzkumná území Valašsko a Berounsko. 



Všechna průzkumná území se zapojila do Koalice STOP H a během jednoho roku do ní 
vstoupilo na 500tisic lidi, petici proti hydrofrakční metodě podepsalo přes 33 tis. lidí

Jiří stmelil tým lidí z různých odvětví od podnikatelů, úředníků, pedagogů, matek na 
rodičovské dovolené, vytvořil vědeckou radu odborníků v oblasti hydrogeologie, geologie, 
ekonomie a dalších věd. Dokázal nadchnout a zaujmout známé osobnosti např. Zdenka 
Svěráka, Petra Vacka, skupinu Hradišťan, která Koalici STOP HF věnovala svoji kultovní píseň 
Motlitba za vodu …..a koncertuje pro Koalici STOP HF po celé ČR.
Bez nároku na honorář, bez pracovního úvazku ze svých peněz dělá práci, kterou zastávají 
v institucích celé týmy zaměstnanců ….. a to nám ostatním členům týmu ještě dodává  elán a 
sílu 
Jeho motto „Kde je vůle, tam je i cesta“ se stalo i naším heslem. 
Posledním úspěchem je uspořádání celosvětové konference, kterou Koalice STOP HF svolala 
do České republiky a kam přijeli zástupci 13ti států s celého světa, dokonce i z Jižní Afriky. 
Všichni oceňují myšlenku vytvoření celosvětové sítě antifrakčních skupin a snaha postavit 
tuto metodu mimo zákon na celém světě, neboť v přírodě souvisí všechno se vším. Jiří se 
nespokojí s částečným úspěchem vynucení příslibu moratoria na těžbu břidličného plynu 
v ČR, vede nás k porozumění globálním vazbám ekosystémů na Zemi – k tomu, že jsme jedna 
rodina Matky Země a musíme se k Matce chovat s úctou a respektem, aby zde mohly žít i 
další generace. 



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Josef
Maroul -

Lipí 20

608246581 není

celý život

Lipí

Sbor dobrovolných hasi  Lipí

Hasi i Lipí
Lipí 93
stanislavhrudik@seznam.cz 606330083

není

Stanislav Hrudík



podpis dobrovolníka

Josef Maroul,  narozen 2.2.1940 bytem Lipí 20  
 
 
Josef Maroul je lenem sboru dobrovolných hasi  na Lipí od roku 
1957. S 56 lety lenství je nejdéle inným lenem našeho sboru.   
 
Za svoji innost prošel prakticky mnoha funkcemi od dorostence 
p es strojníka, idi e, preventistu, materiálního technického 
referenta a dlouhodobého lena výboru SDH Lipí.  
 
Je nositelem vyznamenání a ocen ní od sboru, p es všechny 
stupn  až po nejvyšší celostátní orgány nebo kraj .   
 
Návrh na ud lení dobrovolníka roku dáváme hlavn  za jeho 
ob tavou a neúnavnou práci pro SDH Lipí i obec Lipí. Podílí se zde 
na všech akcích, které se v obci d lali i d lají, nap . stavba 
hasi ské zbrojnice, obchodu, kanalizace, h išt  a mnoha dalších 
akcí, je to opravdu t žké všechny vyjmenovat, ale prakticky se 
žádná bez jeho p isp ní neobešla.  
 
U všech akcí našeho sboru i d ní v obci je tahounem a p íkladem 
pro ostatní.  
 
Pro svou výbornou fyzickou kondici byl platným lenem našeho 
sout žního družstva prakticky až do d chodového v ku.  
 
Do sboru na Lipí p ivedl i svého syna, který je platným lenem 
našeho sboru a lenem výboru SDH Lipí.   
 
Pan Maroul se stále podílí i na údržb  veškeré techniky a materiálu 
pro pot eby zásah , kterých se d íve také aktivn  zú ast oval.  
 
I p es sv j v k 73 let je pan Maroul v dobré fyzické i zdravotní 
kondici.  
 
Ud lení Dobrovolníka roku mu ze srdce p ejeme.  

Josef Maroul
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Navrhněte dobrovo|níky na udě|ení ceny:

''KŘESADLO.. v rámci projektu
Dobrovolnictví v Kladském pom ezí

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

S|avnostní předávání cen se uskuteční
11. dubna 2013 v 19 hodin

ve ve|kém sá|e Divad|a Dr. l. čížka v Náchodě
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monika.hovadkova@decko-nachod.cz nejpozději do 28' a2" 2013
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Dobrovolník
Jméno: Tomáš 
Příjmení: ROSA
Adresa: Červený Kostelec, Náchodská 820
Telefon: 776 211 166
e-mail: dundee@tiscali.cz
Pracující
Jako dobrovolník pomáhá : od r. 1995
Obec, kde vykonává činnost: Červený Kostelec a okolí
Název organizace, kde vykonává činnost: Divadelní soubor NA TAHU, Podkrkonošská 
přírodospitná společnost
 
Organizace
Nominující jednotlivec
Jméno: Vlastimil Klepáček, režisér DS NA TAHU Červený Kostelec
Adresa: Červený Kostelec, Lhota 263
e-mail: vlastimil.klepacek@seznam.cz
telefon: 603 366 383
 
Tomáš RosaO Dundíkovi –  je dobrou duší divadelního souboru, vytváří a provozuje 
internetové stránky divadelního souboru NA TAHU, zajišťuje fotodokumentaci, natáčení 
a projekci krátkých filmů pro divadelní účely i akce pro širokou veřejnost. Provádí 
zvukový i obrazový doprovod divadelních představení a vůbec je vždy připraven pomoci 
svým programátorským a technickým talentem, když si my, elektroničtí neandrtálci 
nevíme rady. Také se samozřejmě zapojuje jako činoherec, na svém kontě má již asi 14 
sice menších, ale v jeho provedení milých rolí v divadelních hrách, což dokáže při 
předávání Křesadla, neboť vystupuje v pohádce O třech prasoslečnách, který pořad 
doprovází.

 

O Dundíkovi jak Tomášovi říkáme – by se ještě dalo říci, že je aktivní sportovec, který 
obzvlášť miluje slovenské hory a Dolomity, ale prošel i Turecko a Írán a na kole projel 
Chile a Peru. Na svých cestách udělal spoustu krásných fotografií, které nám pak 
předvádí na malých soukromých přednáškách, samozřejmě zdarma, ačkoli ho každá 
výprava pravidelně zadluží. Je to prostě skromný, pracovitý, šikovný a chytrý člověk, 
který tohle vše provádí současně se zaměstnáním a pokračujícím studiem na vysoké 
škole. Je to člověk, který si vyznamenat zaslouží už jen za své lidské vlastnosti.
 
Zdraví
 
Vlastimil Klepáček

mailto:vlastimil.klepacek@seznam.cz
mailto:dundee@tiscali.cz






(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Václav
ezní ek Ing.

Nám. 5. kv tna 684/7, 500 02 Hradec Králové

724071236 vaclav.reznicek@axis-hk.cz

tato akce prob hla b hem roku

Zlatá Olešnice, 541 01 Trutnov

Obec Zlatá Olešnice

Obec Zlatá Olešnice
Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov
zl.olesnice@volny.cz 774714404

www.obec-zlataolesnice.cz

Eva Kmie ová, starostka



podpis dobrovolníka

Dovolte, abych nominovala Václava ezní ka jako zástupce party, 
která v naší obci vyk esala n co nevšedního. 
Parta p išla s nápadem vrátit do místního kostela sv. Kate iny v žní 
hodiny. Protože dodavatelské zajišt ní hodin by vyšlo na zhruba 
tvrt milionu korun, bylo jasné, že tudy cesta nepovede. A tak 

parta nadšenc  zajistila vše sama – dohodu s církví a památká i, 
elektrifikaci kostela, sponzorské zajišt ní materiál  na výrobu, 
samotnou výrobu i instalaci hodin. Vložili do akce nejen sv j 
veškerý volný as, ale také nemálo pen z. Ale protože do ní vložili 
také sv j elán a entuziasmus, vlna nadšení se obcí za ala ší it. 
Postupn  se p idávali další, každý pomáhal, jak mohl – svojí prací, 
zap j ením traktoru, ženy úklidem i p ípravou ob erstvení… S 
pomocí se p ipojila také obec financováním el. p ípojky do kostela a 
velice d ležitou roli sehrálo místní ob anské sdružení ŽAKO, které 
se postaralo o plánování, organizaci brigád, medializaci apod. 
Vznikl transparentní ú et ve ejné sbírky pro kostel sv. Kate iny, na 
kterém neustále p ibývají peníze na opravy památky, která má 
nejen pro obec velkou duchovní i historickou hodnotu. asem by se 
zde m ly konat koncerty i výstavy a jiné akce, jež stmelují lidi z 
obce a okolí. 
ŽAKO o.s. se poda ilo zorganizovat, na po est spušt ní nových 
hodin SLAVNOSTI SV. KATE INY, které se konaly 26.11.2012, den 
p ed svátkem svaté Kate iny. Všichni doufáme, že se stanou místní 
tradicí. Byl p ipraven bohatý kulturní program, prodej výrobk  a 
výtvarných prací, který p inesl mnoho pen z do ve ejné sbírky a 
dostalo se nám i požehnání. 
A tak ti, co byli na za átku, vyk esali n co velkého. Nejd íve to 
vypadalo jako jisk i ka, ale te  je z toho trvalý plamen a zdá se, že 
jen tak neuhasne, a že se p enesl také na ty, kte í p ijdou po nás, 
až my tu nebudeme. 
Na p iloženém CD je vše podrobn  zdokumentováno. Celou akci 
také podpo ily lánky v Krkonošském deníku  2. 11. 2012 a 
26.11.2012, pro eský rozhlas nato ila reportáž a pozvánku na 
akci paní Eliška Pila ová. Další informace je možno nalézt na 
stránkách ob anského sdružení ŽAKO, www.zako.jex.cz a na 
stránkách obce Zlatá Olešnice, www.obec-zlataolesnice.cz.

Václav ezní ek



(vyplní organizace, obec nebo jednotlivec)

Jméno:

Adresa:

Adresa:

www

Ivana
Vejvodová

Jarom , Jiráskova 463

604866763 vejvodova.pionyr@seznam.cz

od r. 1993

Jarom  - Josefov, Královéhradecký kraj

Pionýr. skupina Za Vodou Jarom , Kraj. org. Pionýra KHK

Krajská organizace Pionýra KHK
Hradec Králové, Všehrdova 194

kralovehradecky.pionyr.cz



podpis dobrovolníka

• od r. 1993 byla instruktorkou oddílu Divoši v Jarom i, potom od 
r. 1995  vedoucí oddílu Poutníci v Josefov  
• pravidelná innost oddílu, víkendové akce minimáln  1x m sí n , 
každoro ní letní tábory (n kdy i 2), organizování akcí pro 
ve ejnost, akce pro d ti ze sociáln  slabých rodin (i tábory) 
• zásluha na vzniku nové PS Za Vodou od r. 2009 
• velká propagace Pionýra na ve ejnosti, aktivní zapojení do akcí 
Bambiriáda, eský den proti rakovin , sout ž Sami o sob  
• aktivní v KOP KHK, od února 2007 p edseda, organizování akcí: 
KF vybíjená, lektor PVC, lenka RP 
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