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Rok v častolovické knihovně

Věra Zaňková

            V rámci ohlédnutí za uplynulým rokem v častolovické knihovně chci nejprve připomenout letos rozšířenou tradici 

výtvarných výstav. Zahájili jsme v lednu tvorbou našeho spoluobčana Antonína Jelínka, pokračovali podzimní výstavou Kolem 

dokola celého světa z děl členů Pobytového střediska v Kostelci a listopadovou přehlídkou citlivých záběrů přírody Ludvíka 

Uhlíře. Z dalších akcí mohu jmenovat např. rukodělné dílny, 2 výlety do okolí, únorové čtení pohádek a letní prázdninové 

pondělky pro děti. Cyklus přednášek z dějin světového humoru, vedený manželi Albrechtovými, obsahoval šest lekcí: od 

drsného humoru starých Řeků, kteří se nejvíc nasmáli utrpení bezmocných, přes rozverný humor a satiru středověkých 

žebravých mnichů i studentů, huronský smích francouzského středověkého velikána Rabelaise, smích vrcholné renesance 

Španěla Cervantese a Angličana Shakespeara, německého Eulenspiegla a smutného satirika Heinricha Heina jsme se dostali 

až k ruskému smíchu skrz slzy - neboť nezapomínejme, že humor znamená šťávu a slzy jsou šťávou též. Cyklus bude v 

letošním roce pokračovat a chceme se s humorem dostat nejen do Ameriky, ale i do Polska a Čech. A že k tomu i zpíváme, 

tak je dost veselo.

            Večer s knihami Miloně Čepelky, herce a spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana, a jeho nakladatele Josefa 

„Pepsona“ Snětivého si vám dovolím přiblížit jedním z Mandelu sonetů Miloně Čepelky:

Sonet o básnění pro tebe

Rád píšu verše pěkně postaru,

ať je v nich rytmus, ať v nich jiskří rýmy,

a na klouzačce přísné paní Zimy

ukládám do nich svůj sen o jaru.

Miluji daktyl v spolku s trochejem,

ty dva mi stačí v mírné kombinaci.

A třebaže to nejednou dá práci,

požitek z výsledku si dopřejem

společně ve dvou, moje nejdražší.

Vždyť ty si také vážíš starých forem,

jež v čase zmatků udržují řád,

a neúcta k nim tě až vystraší.

I z lásky k tobě pokouším se psát

na způsob Mistrů, kteří jsou mi vzorem.

            O tom, jak se slaví Vánoce ve světě, se mohli dozvědět na závěrečné akci loňského roku jak děti, tak dospělí. Kde se 

slaví Vánoce až 6. ledna, kde dárky naděluje čarodějnice Befana, která prolétá komínem, kde jsou dárky nachystány vedle 

krbu či postele, kde si děti vyrábějí labutě a ptáčky z papíru a rozdávají je jako symbol míru a ještě mnoho dalších zajímavostí 

a tradic, to všechno a ještě mnohem víc se mohli dozvědět návštěvníci častolovické knihovny v prosinci. Celoodpolední akcí 

provázely děti z místní ZŠ v různých převlecích spolu s paní knihovnicí. A které že to státy jste mohli navštívit? Po hlubokém 

sněhu v obrovských válenkách doprovázel brodící se děti děda Mráz až k velikému rybníku, kde si mohly vylovit zlatou rybku –

cedníkem či naběračkou – a přát si 3 přání; uvidíme, zda se splní. Z tohoto mrazivého území rychle hupky, dupky do země 

mírného pásma malinko roztát a poohřát se v Itálii, kde se stala na chvilku průvodkyní čarodějnice Befana, pod jejímž vedením 

si děti vytvořily vznášedlo – košťátko z proutí, aby mohly přelétnout do míle vzdáleného Japonska. Zde převzala vládu šikovná 

gejša a učila děti vytvářet pravé origami z papíru. S otcem Vánoc Père Noëlem si vyzdobily připravený stromeček bonbóny 

zabalenými v barevných fóliích. U Santa Clause si ozdobily papírovou punčochu. Při poslední zastávce tu na ně čekali 2 

skřítkové, kde bylo možné si vymalovat připravený sádrový odlitek svícínku v podobě ryby a nakonec si vymodelovat skřítka 

z tvárné hmoty. Za každý splněný úkol získávaly bod v podobě 1 ks podzemnice olejné. Až po nasbírání plného stavu arašídů 

byly odměněny voňavým perníčkem, které pro ně napekly týden před akcí děti v knihovně a nazdobila paní knihovnice. Tento 

nápad jsem v předešlém roce okoukala v kostelecké knihovně, a protože se mně velice líbil, zrealizovala jsem ho i u nás 

v Častolovicích.



            A jak už to tak bývá – něco končí a něco nového začíná. Loňský rok je za námi a je čas inspirovat se pro akce roku 

letošního. Dobrých nápadů a námětů není nikdy dost.
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