
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 12.3.2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 1

Sekce: Stalo se

Název článku: Pecka ve znamení roku Haranta

Autor: Lenka Knapová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150119

Pecka ve znamení roku Haranta

Lenka Knapová

Rok 2014 byl pro městečko Pecka, ležící v Podkrkonoší v blízkosti jeho nejvyšší hory Zvičina, zcela výjimečný. 

Probíhaly zde totiž slavnosti „Pecka ve znamení roku Haranta“, které se konaly k 450. výročí narození zdejšího 

hradního pána Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a pána na Pecce. Přestože největší oslavy probíhaly na 

hradě Pecka, svými akcemi a aktivitami se připojovaly i různé spolky a organizace v celém městečku. A nemohla 

chybět ani místní knihovna, která si k této příležitosti připravila hned několik zajímavých akcí:

Tou nejvýznamnější, která ji pravděpodobně ovlivnila na několik let dopředu, bylo přejmenování knihovny. 

Příprava akce byla poměrně administrativně náročnější: k této události bylo zapotřebí podat žádost na ministerstvo 

kultury tak, aby vše proběhlo i oficiální cestou. Knihovně zařídit výměnu razítek a zakoupit novou informační 

ceduli. Dále pak oznamovat všem spolupracujícím institucím změnu v názvu. Vše toto se ale mnohonásobně 

vrátilo v podobě velkého zájmu ze strany médií a velkého počtu účastníků akce. V „den D“ se totiž přišlo podívat 

na přeměnu Místní knihovny v Pecce v Knihovnu Kryštofa Haranta více než 140 návštěvníků. Byli to nejenom

místní obyvatelé, ale i turisté ze všech koutů naší republiky. Ve stejný den se v Pecce totiž konalo také zahajování 

sezony na hradě a obě akce se podařilo spojit. V sobotu 29. 3. 2014 se tak nejprve slavnostně otevřel hrad 

turistům a poté Kryštof Harant se svou družinou a ženou Annou Saloménou sestoupili ke knihovně, kde za zvuků 

fanfár a výstřelů z historických zbraní sám Kryštof Harant odhalil desku s novým názvem knihovny.

Aby akce měla opravdu slavnostní ráz, byl přichystán doprovodný program: pro návštěvníky prohlídka knihovny 

s malým občerstvením a pro čtenáře mimořádný sobotní provoz. Knihovnu tak díky této příležitosti navštívila 

spousta zájemců – z řad turistů, kteří by do knihovny v Pecce (a možná do knihovny vůbec) jinak nezavítali. 

Událost také byla dostatečně propagována v médiích – několikrát o ní vyšel článek v novinách a upoutávka na ni 

proběhla i na rádiu Magic, které bylo mediálním partnerem celých oslav. Uspořádat tuto akci se opravdu vyplatilo.

Hned poté - začátkem dubna - se v knihovně konalo „Besedování o Kryštofu Harantovi“. Ti, kdo si tuto besedu 

nenechali ujít, se mohli zaposlouchat do poutavého vyprávění Vítězslava Boukala, ve kterém bylo zachyceno vše 

podstatné o tomto významném českém šlechtici, renesančním cestovateli, spisovateli, hudebním skladateli a 

politikovi. Kryštof Harant byl opravdu zajímavá postava českých dějin, v estranná a umělecky založená
osobnost, jeho život byl vypodobněn v řadě literárních děl a také je stále předmětem zkoumání ze strany badatelů.

Další akce, kterou si knihovna připravila v rámci harantovských oslav, byla určena dětem. Čekala je totiž „Noc 

s Kryštofem Harantem“. Na rozdíl od Noci s Andersenem, kdy se nocuje v knihovně, spaly tentokrát děti pod širým 

nebem na nádvoří hradu Pecka. Nejen samotná noc, ale celé odpoledne, které jí předcházelo, bylo dobrodružné. 

Nejprve se děti seznámily s osobou Kryštofa Haranta formou besedy, kdy se zamýšlely nad jeho životem, 

cestováním i tím, jak zemřel. (Kryštof Harant byl, jak si pamatujeme ze školy, jedním se sedmadvaceti českých

pánů popravených na Staroměstském náměstí v roce 1621.) Poté následovalo putování městečkem Pecka s 

úkoly, které měly připomínat dobrodružnou cestu Kryštofa Haranta do Svaté země, a také byla pro děti připravena 

speciální prohlídka hradu s hledáním pokladu. Při opékání špekáčků, které byly spolu se sladkostmi součástí 

nalezeného pokladu, se na účastníky akce snesla noc. Ti nejodvážnější si nakonec vyzkoušeli, jaké to je spát na 

hradě pod širým nebem. Po bohužel zrovna chladnější noci čekalo všechny nádherné slunné ráno, kdy je do

nového dne uvítaly paprsky slunce odrážející se od hradní zdi. Na takovýto zážitek nikdo z účastníků určitě jen tak 

nezapomene.

Pro děti byla určena i výtvarná soutěž Kryštof Harant a jeho doba, kterou knihovna v rámci oslav uspořádala. Děti 

měly ztvárnit Kryštofa jako hradního pána na Pecce, hudebníka nebo cestovatele. Ve spolupráci se Základní 

uměleckou školou v Nové Pace se nakonec podařilo shromáždit na 65 kreseb především dětí z Pecky a Nové 



Paky. Vybrat jenom tři nejlepší bylo pro porotu ve složení starostka Pecky, dvě učitelky ze ZŠ a knihovnice velice 

těžké. Bylo tedy rozhodnuto rozdělit příspěvky podle věkových kategorií a ocenit ještě čtyři další mimořádnou 

cenou. Celkem sedm mladých výtvarníků tak získalo na slavnostním vyhodnocení diplom a odměnu. Oceněné 

práce je možno si prohlédnout ve fotogalerii knihovny, vybrané nejlepší práce budou vystaveny během léta

v galerii hradu Pecka.

Oslavy se blížily ke konci: v září na hradě proběhla „Malá vědecká konference“, na kterou byla pozvána odborná

veřejnost a na které byly uveřejněny nové poznatky o Kryštofu Harantovi. Knihovna na závěr uspořádala ještě 

mimořádnou „Harantovskou dílničku“ pro děti. O dílničky v knihovně je velký zájem a tato byla výjimečná nejenom 

tím, že se vyráběly přívěsky s erbem Kryštofa Haranta, ale také tím, že dílnička byla pro peckovské děti zdarma.

Knihovna se snažila připravit akce v rámci oslav tematicky zaměřené na Kryštofa Haranta tak, aby zaujala co

nejvíce návštěvníků různých věkových skupin. Cílem bylo nejen propagovat knihovnu, ale také poukázat na 

regionální osobnosti v Pecce a podpořit zájem o regionální historii. V knihovně v Pecce se každoročně koná 

spousta akcí a aktivit a těchto několik speciálních bylo uspořádáno zvlášť k příležitosti harantovských oslav; nesly 

společné označení „Pecka ve znamení roku Haranta“ a pozvánky na ně měly společný grafický design.

Za rok 2014 Knihovna Kryštofa Haranta eviduje přes 60 kulturních a vzdělávacích akcí. Veškeré akce se konaly 

s podporou městyse Pecka, bez níž by se žádná z nich uskutečnit nemohla. Za tuto pomoc a vstřícný přístup ke 

knihovně proto srdečně děkujeme. 

Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz

Web knihovny: http://www.pecka.knihovna.cz/
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