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Knihovníci zvou na kola 

Božena Blažková a Jana Benešová 

Urbanická brázda opět na kolech 
  
            Cyklistický seriál Po stopách knihoven, který pro sebe a své příznivce organizují knihovníci z mikroregionu Urbanická 
brázda, se tradičně uskutečnil na začátku července. Já jsem dostala příležitost sledovat celé dění z doprovodného vozidla. Na 
kolo jsem se neodvážila sednout, protože dle propozic tempo určuje nejpomalejší, a to by se pak v mém případě nejednalo o 
jednodenní výlet:-). 
            Název třetího ročníku byl Přes knihovny bydžovského regionu až na Loučnou Horu. Celá akce byla oživena veřejným 
čtením z Jirotkova Saturnina. Předčítání se ujala knihovnice Martina Klapková z Obědovic. Celkem nám přečetla 25 stránek ve 
dvou knihovnách a na dvou zastávkách pod širým nebem. 
            Celkem 19 účastníků se sešlo v 9 hodin dopoledne na startu v Obědovicích. Účastníci obdrželi podrobný itinerář s 
doporučením sbírat nejen razítka navštívených knihoven, ale i hospod. Po prohlídce nového multifunkčního domu, úvodním 
veřejném čtení v knihovně a společném focení u svatého Vavřince, patrona obce, se za tropického vedra vydali cyklisté i 
doprovodné vozidlo na trasu dlouhou 46 kilometrů. Během cesty jsme si prohlédli Infocentrum v knihovně Nový Bydžov, 
seznámili se s knihovnou ve Skřivanech a na zpáteční cestě jsme si prohlédli maličkou, ale útulnou knihovnu v Měníku.  
            Cílem cesty byla obec Loučná Hora s prohlídkou tamějšího pozdněbarokního roubeného kostela sv. Jiří ze 14. 
století. Úsměv a dobrá nálada účastníky neopouštěly, neboť polední žár přečkali dílem prohlídkou kostelíka a dílem na pikniku 
pod rozložitou korunou kaštanu.  
            Do cíle v Kosičkách dojeli kolem 18 hodiny všichni. Tropické horko ovlivnilo nejen počet navštívených hospod, ale i 
lepení kol a větší únavu cyklistů. Večerní posezení spojené s tradičním opékáním buřtů se konalo na zahradě u Hubertů. 
  
  
Druhý jičínský literární cyklovýlet 
  
Po pěkných ohlasech na loňský uspořádali jsme literární cyklovýlet i letos, opět na konci srpna. Kolegyně 
tentokrát připravila projížďku s podnázvem „Krajem Eduarda Štorcha“. V programu se projevilo i to, že se do 
příprav aktivně zapojil úsek regionálních služeb. Začínali jsme v Ostroměři, kam většina dojela vlakem, někteří po 
ose. Sešlo se nás patnáct – knihovnice a příznivci knihovny. Naše první cesta vedla do Muzea Eduarda Štorcha a 
Karla Zemana. Muzeum jsem navštívila již několikrát, tak jsem využila možnost nahlédnout do jejich kouzelného 
zrcadla, které slibuje omládnutí (posuďte příležitostně sami). Ostatní si prohlédli vystavené exponáty a seznámili 
se s rozvojem obce. Následovalo malé občerstvení. Vše dokonale připravila paní Němečková, ostroměřská 
knihovnice.  
            Pak už jsme nasedli na kola a vydali se romantickým údolím podél říčky Javorky. Neplánovaně jsme objevili pomník 
Aloise Jiráska. Busta se tyčí nad krajinou, místo u osady Libín určitě stojí za návštěvu. 
            Naše další cesta vedla do Mlázovic, kde na nás čekala paní Johnová, místní knihovnice. Bylo pro mě moc zajímavé 
sledovat údiv nad tak malou knihovnou, která poskytuje služby relativně velkému množství čtenářů (v roce 2009 jich bylo 106), 
a také nad tím, jak je možné, že právě zde mají tak pěkné a nové knihy (rádi jsme vysvětlili, co je to výměnný fond). 
            Po obědě jsme pokračovali do Konecchlumí; zde nás paní starostka zavedla do kostela s křížovou cestou od Vladimíra 
Komárka. Nádhera.  
            Pak už do Jičína. Rozjížděli jsme se příjemně naladění a se slibem, že za rok se opět sejdeme. 
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