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Oslavy častolovické knihovny 

Lenka Bendzová 

Příjemnou a přátelskou slavnostní atmosféru dokázala vykouzlit sympatická a šikovná knihovnice Věrka Zaňková ve své malé 
častolovické knihovničce a jejím okolí. V sobotu 25. září 2010 tam probíhaly oslavy 90 let od založení tamní knihovny. 
  
            První veřejná knihovna v Častolovicích byla založena v roce 1920. Sídlila v budově radnice a dostávala příspěvek 50 haléřů na 
každého čtenáře. Její činnost však přerušila druhá světová válka. Až na podzim roku 1946 došlo opět k obnovení. Na začátku 50. let 
vznikl při půjčovně knih čtenářský kroužek. Z obecního úřadu s nevyhovujícími a nedostačujícími prostorami se knihovna přestěhovala do 
budovy hasičské zbrojnice, kde sídlí dodnes. 
  
            Program oslav současné častolovické knihovny byl opravdu bohatý a pestrý. Krátce po poledni už stálo v prostoru před knihovní 
budovou několik prodejních stánků, lavic na sezení pro návštěvníky a menší pódium pro účinkující. Nádherně voněla pečená kýta, 
klobásy i párky. Paní Věra stále poletovala a chystala a sháněla… Měla kolem sebe však také spoustu pomocníků, kteří jí pomáhali i 
v organizaci celého odpoledního programu. Manželé Albrechtovi vítali za pomoci mikrofonu jednotlivé příchozí. Každý pociťoval pohodu a 
přátelské přijetí. Potěšil mě zájem místních lidí o tuto akci, avšak nás, tedy zástupců z řad knihovníků, bylo bohužel opravdu pomálu. 
            Něco po jedné hodině odpolední přišlo na řadu samotné zahájení slavnosti. Poprvé se slova ujali manželé Albrechtovi, které znají 
častolovické děti jako „babičku a dědečka“. Nechali nás hádat autora slavných výroků o knihách: „…kdyby nebylo knih, byli bychom 
všichni nevzdělaní…“ Po krátkém představení myšlenek našeho velkého učence Jana Amose Komenského přišlo na řadu přivítání a 
oficiální zahájení akce v podání paní knihovnice. Ta představila samotnou historii častolovické knihovny se všemi jejími zajímavostmi. 
Velmi zábavné bylo další vystoupení manželů Albrechtových a jejich malých pomocníků. Dramatické ztvárnění hádky knihy s internetem 
bylo završeno lanovým přetahováním příznivců obou těchto zdrojů informací. Pro radost nás všech zvítězila na plné čáře kniha! 
            Hosté byli po celou dobu oslav zváni do půjčovny na výstavu starých fotografií nazvanou Častolovice v proměnách staletí i na 
výstavku dětských výtvarných prací z nedávno ukončené výtvarné soutěže o logo Spolku přátel Častolovic – ztvárnění Kapra Čendy. 
K vyhlášení výsledků soutěže došlo v rámci oslav knihovny. Vítězné práce byly oceněny, děti získaly také dort v podobě kapříka. 
Nechyběl ani křest nové publikace Hasičské humoresky, věnované spíše sdružení místních hasičů. Autorem útlé sbírky povídek je Jiří 
Václavík. 
            Následující část programu byla určena spíše dětem. Během vystoupení nazvaného Hrajeme si na malíře se přítomným představil 
mladý ilustrátor Adolf Dudek. Ten aktivně zapojil malé účastníky do své zábavné výuky kreslení. 
            Častolovičtí žáci základní i mateřské školy se představili s několika pohádkovými minidivadélky. Velmi vtipně ztvárnili Perníkovou 
chaloupku, pohádky O řepě, O neposlušných kůzlátkách, O Červené karkulce apod. Jako kulisa jim posloužil plastový domeček na hraní, 
který tvořil součást dětských atrakcí spolu se skákacím hradem. Odpolední zábavu zpestřili svou návštěvou také sokolníci. Ve stáncích 
přítomných řemeslníků mohli návštěvníci zakoupit či obdivovat krásné dřevěné loutky ztvárňující známé pohádkové bytosti, ručně 
vyráběnou a zdobenou keramiku i šperky. 
            Hudebního doprovodu programu se ujali hned dva regionální interpreti. S filmovou hudbou přijela kapela Flow Motion z Kostelce 
nad Orlicí a vystoupil také kostelecký pěvecký sbor Orlice. 
            Závěr celých oslav patřil cestopisné přednášce Afrikou domů na kole v podání pana Tomšíka. Své poutavé povídání zpestřil 
promítáním diapozitivů ze svých cest. A jelikož je opravdu velkým sportovcem, dopravil se i na tuto přednášku na svém kole až 
z dalekého Jevíčka. Do Častolovic dorazil v podvečerních hodinách, a aby nemusel podnikat noční přejezd domů, přenocoval pan 
cestovatel i se svým kolem v knihovně. 
  
            Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorce, knihovnici Věře Zaňkové, nejen za její obětavou práci, ale i za radost a dobrou 
náladu, kterou kolem sebe a své knihovny šíří. Text „Hádanice“ manželů Albrechtových pro vás přetiskujeme v rubrice Políbeni múzou. 
Pro inspiraci se občas můžete podívat i na webové stránky častolovické knihovny: 
http://www.knihovna-castolovice.cz/. 
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