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Vyšla Uhlířova kniha Osobnosti Jaroměře
Jindřich Polák
Městská knihovna Jaroměř ve spolupráci s Nakladatelstvím Bor Liberec Dr. Evy Koudelkové, která mj. vydává knihy z
Náchodska i širšího Královéhradecka, uspořádala v prostorách Městské knihovny v Jaroměři v pondělí 27. června 2011
v 17.00 hodin prezentaci, představení knihy OSOBNOSTI JAROMĚŘE s autogramiádou. Besedy se zúčastnil autor knihy
PhDr. Jiří Uhlíř, řádný člen Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu, autor 90 kreseb osobností akademický malíř Jiří
Škopek a vydavatelka knihy a odpovědná redaktorka Dr. Eva Koudelková, významná hronovská rodačka a spisovatelka řady
knih, členka Obce spisovatelů.
Besedu moderovala Mgr. Adéla Zaveská, ředitelka knihovny, která v úvodu představila autory publikace. O práci
Nakladatelství Bor a edičním a redakčním opečovávání knihy pohovořila odpovědná redaktorka Dr. Eva Koudelková. O genezi
knihy, která má základ v Uhlířově slovníku Významní rodáci a kulturně-političtí pracovníci Jaroměře, otištěném ve sborníku
Minulostí Jaroměře, svazek 1 (1968, s. 87-307), v delším monologu pohovořil autor knihy PhDr. Jiří Uhlíř a o práci na kresbách
akademický malíř Jiří Škopek. Beseda byla hojně navštívena (cca 60 přítomných). Nechyběli ani sponzoři. Po besedě
následovala autogramiáda.
Ilustrovaná encyklopedická publikace Osobnosti Jaroměře je už 18. samostatnou knihou spisovatele Jiřího Uhlíře a
pojednává o 217 osobnostech Jaroměře a Josefova. Kniha o 232 stranách byla zde k zakoupení a autoři ji zájemcům rádi
podepsali. Jaroměř a Jaroměřsko vůbec je region mimořádně bohatý na osobnosti, umělce, vědce, herce, podnikatele i
sportovce, kteří ve městě i ve veřejném životě regionu, České republiky i v zahraničí zanechali výraznou stopu a ovlivňovali
své okolí.
Unikátní publikace vyšla nákladem 1000 výtisků s finanční podporou města Jaroměře, Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, firmy Černý semena Jaroměř a Městské lesy Jaroměř. Autor s manželkou Zdenou, která první verzi
upravila, se vzdali honoráře ve výši 40 tisíc Kč, aby publikace byla lacinější. Kniha, kterou vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko,
s. r. o., Nové Město nad Metují, je k zakoupení v knihkupectví Mileny Hašové na podsíni na náměstí v Jaroměři, v Traxlerově
knihkupectví v Josefově a v dalších knihkupectvích ČR a regionu. Stojí na svou obrazovou vypravenost (kresby, fotografie)
opravdu málo, pouhých 265 Kč.
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