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Harry Potter a bláznivé knihovnice

Markéta Dubnová

Před začátkem prázdnin přilétla do knihovny nikoliv sova, ale kolegyně Markéta Poživilová. Nadšeně líčila, že bychom mohli 

přenést naši bradavickou noc, organizovanou každé jaro na pobočce KMHK v Kuklenách, do vestibulu artkina Centrál. Vše by 

se odehrávalo přímo před promítáním 7. dílu Harry Potter a Relikvie smrti I. a před půlnoční premiérou posledního dílu Relikvie 

smrti II. V hradeckém artovém kině byli vstřícní a čtenáři, kteří se prokázali průkazem knihovny, měli slevu na promítání všech 

dílů Harryho Pottera.

            Nastaly prázdniny, děti odjely na tábory, kino zelo prázdnotou a na jedinečné promítání starých dílů, které jinak už na 

velkém plátně nezahlédnete, hledělo hodně málo lidí. A co hůř, nikdo z nich nebyl náš čtenář a nikdo z nich nebyl dítě.

Byly chvíle, kdy jsem toužila po kouzelné hůlce nebo alespoň po Hermionině obraceči času. Obvyklí pomocníci z řad 

nadšených potterovských fanoušků byli na táborech, knihovnice částečně na dovolené, čtenáři v půjčovně dotírali a chtěli si 

půjčovat hromady knih na dovolenou. Představa vestibulu kina nacpaného lhostejnými teenagery, ťukajícími si na čelo při 

pohledu na dámy středního věku v černém textilu, mě strašila i v noci - střídána představou téhož vestibulu zcela pustého, kde 

všechny knihovnice, přátelé, přátelé přátel, rodinní příslušníci, prostě všichni, které jsem přesvědčila, jak báječně mohou 

strávit volný večer, trudně sedí a probodávají mě vyčítavými pohledy.

            Nebudu vás napínat, jako správný příběh paní Rowlingové i naše akce v Centrálu dopadla nad očekávání dobře. 

Odpoledne přišly opravdu děti, malé nadšené děti spolu s rodiči. Procházeli Příčnou ulicí, kterou jsme do kina navezli ve dvou 

nacpaných autech. Na nákupy v kouzelnických krámcích bylo možné získat peníze u Gringotů… tři skřeti se potili v zelených 

pláštěnkách a obarvených punčocháčích. Dítky mohly plnit úkoly, které jim zadávali jednotliví bradavičtí profesoři a dostaly tak 

poukázku na kouzelnické peníze. Byla tu profesorka McGonagalová s drsnými testy NKÚ (pro neznalé: Náležitá Kouzelnická 

Úroveň), profesor Snape s logickými hádankami a testy, Sibyla Trelawneyová s kouzelnou koulí a schopností přesvědčit vás o 

čemkoliv, profesorka Bathsheda Babbling vyučující kouzelné runy.

Na šťastlivce, kteří svými schopnostmi získali nějaké srpce či galeony, už čekala mnohá lákadla: módní krámek 

madame Malkinové, Olivander s nabídkou hůlek šitou přesně na tělo, lékárna U Dračího spáru, kde vám čarodějky namíchaly 

lektvary dle vašeho gusta… některé se daly i vypít. V obležení bylo vetešnictví U Zaprášené lahve, na které se složily všechny 

knihovnice, které o prázdninách uklízely sklepy či dětské pokojíčky. No, a jelikož jsme knihovnice, nechyběl ani antikvariát s 

vyřazenými knihami a skládáním knižního origami. Pro děti se špatným svědomím tu byl kabinet školních trestů: o nápravu 

školních škůdců se postarala krvelačná profesorka Dolores Umbridgeová spolu se sebestředným Zlatoslavem Lockhartem.

            Po osmé hodině, kdy diváci v kině už seděli s očima přilepenýma na plátno, jsme odstranili Příčnou ulici a pro diváky, 

kteří přišli dostatečně včas na půlnoční premiéru, připravili druhou část programu, inspirovanou prvním, ještě poměrně 

mírumilovným dílem Harry Pottera.

Ti z návštěvníků kina, kteří zdolali nástrahy ďáblova osidla, dokázali určit, která z lahviček Severuse Snapea je povede 

správným směrem, zahráli šachy s profesorem Brumbálem či si trochu pomohli výtečně napsaným testem NKÚ, mohli 

nahlédnout do tajemné hlubiny sklepení, zazpívat tříhlavému Chloupkovi a poté projít kolem bradavického ducha Protivy k 

truhle s kamenem mudrců, vybrat jeden z klíčů, který se vznášel kolem truhly, a dotknout se samotného kamene mudrců (a 

vzít si z truhly pamětní listinu). Večer zpestřovala Ufňukaná Uršula kvílící na dámských záchodcích; některé návštěvnice si 

stěžovaly, že se raději ani nevyčůraly.

            O půlnoci, odlíčení, převlečení z vesměs teplých kostýmů, jsme se šťastně zabořili do měkkých sedadel a propadli 

jsme se do závěrečné bitvy o Bradavice, šťastni, že i naše bitva dopadla tak, jak měla.
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