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Víkendovka v Havlíčkově Brodě 

Věra Zaňková 

Díky Svazu knihovníků a informačních pracovníků se ke mně dostalo pozvání kolegyň z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě 
na setkání, seznámení se se zdejším krajem, knihovnou i knihovnicemi. 
            Celá akce začala prohlídkou zdejšího Muzea Karla Havlíčka Borovského. V přízemí právě probíhala výstava hub, která 
provoněla celý objekt. Z tohoto domu byl Havlíček deportován do Brixenu. Dále následovala prohlídka kulturních památek 
města. Navštívili jsme zdejší klášterní kostel, nejstarší dochovanou Štáflovu chalupu, kde se v současnosti nachází antikvariát, 
dále Štáflovu baštu, vyšlápli jsme 138 schodů do věže kostela, která do roku 1974 byla obývána. Tehdejší nájemníci zde 
bydleli s kozou, husami a psem. Kladkou je spouštěli dolů na pastvu. Veškeré potřebnosti, jako je nákup, uhlí, dřevo, nábytek, 
rovněž posílali nahoru rumpálem. Balkónek na ochozu věže nám poskytl nádherný výhled jak na náměstí, celý Brod, tak i na 
široké okolí. Procházka mezi vzrostlými stromy parkem Budoucnost naladila všechny přítomné příjemnou energií a byla 
dobrým povzbuzením pro nadcházející večerní přátelské povídání, které nebralo konce. 
            Druhý den následoval výlet do nedaleké „Haškovy“ Lipnice nad Sázavou. Po prohlídce hradu, Památníku spisovatele 
Jaroslava Haška i místního hřbitova, kde je hrob J. Haška, následovala opět procházka nádhernou přírodou. Návštěva 
zdejších opuštěných lomů, kde jsou vytesány do skal obrovské sochy, zvyšuje atraktivitu této oblasti. Pro recesisty a milovníky 
švejkovského humoru – Národní památník odposlechuv podobě Bretschneiderova ucha a Úst pravdy je jedinečnou, 
obdivuhodnou záležitostí. Autorem obou děl, která vznikla v průběhu let 2005–2006, je brodský sochař Radomír Dvořák a 
studenti kamenosochařského učiliště. V roce 2007 byly vytesány do skály Zlatý voči. Všechna tři díla, která vznikají v malých 
opuštěných lomech nedaleko obce v nadživotní velikosti, by díky mimořádně odolnému materiálu měla přetrvat stovky let. 
            Čas se nedal zastavit, a tak následovalo loučení a návrat do různých koutů našeho kraje. Kdo se na akci nepřihlásil a 
do Brodu nepřijel, může jen litovat, o co všechno přišel. Malá účast nás knihovníků byla jedinou skvrnou na celé krásně 
zorganizované „víkendovce“. My, které jsme se zúčastnily, jsme si domů odvezly nádherný pocit z hezkého a podařeného 
víkendu, o který se postaral kolektiv obětavých knihovnic z Brodu. Ještě jednou velké díky všem organizátorkám. 
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