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Příspěvek k regionální historii
Jana Benešová
HOFMAN, Vilém, Stanislav HYLMAR, Robert KVAČEK, Ivan MATĚJKA, Miroslav MATOUŠ a Václav
RYBAŘÍK. Jak to viděli v Jičíně: střípky vzpomínek na II. světovou válku a osvobození. První vydání. Uspořádala
Jana Benešová. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2016, 96 s. Jičínsko, svazek 10. ISBN 978-80-9053423-0.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala novou knihu. V rámci edice Jičínsko se jedná již o desátý titul v pořadí a
je věnován vzpomínkám na válečnou dobu v Jičíně. Přispěli do ní v Jičíně vážení a známí lidé, kteří ve městě
stále žijí nebo k němu mají úzký vztah.
Inspirací pro vznik publikace bylo vystoupení pana Miroslava Matouše v loňském pořadu jičínské knihovny,
věnovaném kulatému výročí ukončení druhé světové války. Další pobídkou k vydání vzpomínek byl rozhovor
s MUDr. Vilémem Hofmanem, který sám má o čem vyprávět a doporučil další pamětníky.
Kniha obsahuje vzpomínky Miroslava Matouše, MUDr. Viléma Hofmana, prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.,
Stanislava Hylmara, Ing. Ivana Matějky a Ing. Václava Rybaříka. Vyprávění doprovázejí dobové fotografie a jako
bonus jsou přidány i portréty vypravěčů z doby, kdy byli děti či mladíci. Samozřejmostí jsou krátké medailonky
autorů.
Slavnostní uvedení knihy za přítomnosti autorů proběhlo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 25. května 2016. I
když se jedná o neveselé téma, setkání nad knihou s váženými pány bylo příjemné a po oficiální části pokračovala
debata dlouho do večera.
Kniha je v prodeji v jičínské knihovně a v městském informačním centru. Lze ji zaslat i na dobírku, objednávky
přijímáme na e-mailu: havlikova@knihovna.jicin.cz. Cena je 100 Kč + poštovné.
Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
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