
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 18.9.2013

Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 3

Sekce: Z knihovnických organizací

Název článku: Přátelské setkání spřízněných knihovnických duší 

Autor: Božena Blažková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130327

Přátelské setkání spřízněných knihovnických duší 

Božena Blažková

Ve dnech 1.-3. července si v Českém ráji, konkrétně v obci Libošovice, dalo sraz celkem 30 knihovnic a 1 

knihovník z celé republiky. Jednalo se převážně o bývalé účastníky soboteckých Knihovnických týdnů, kteří přijali 

pozvání libošovických knihovnic (Aleny Pospíšilové – jedné z organizátorek Knihovnických týdnů - a Evy 

Pantlíkové), regionálního výboru SKIP 08, Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a Knihovny Fráni Šrámka v Sobotce 

na přátelské vzpomínkové setkání po 20 letech.

Pestrý program zahájil na sobotecké radnici starosta pan Stanislav Tlášek. Zcela v duchu letošního programu 

poetického festivalu Šrámkova Sobotka, který byl celý cíleně „xmíchu“, následovala beseda „Se Sobotkou 

v Sobotce“. Prvním hostem byl totiž spisovatel (známé pohádky o jičínském čertu Pepiášovi) a autor aforismů 

PhDr. Jan Sobotka, který za účastníky setkání přijel z Olomouce. Zároveň všichni přítomní pozdravili kolegyni 

Svatku Hendrychovou (bývalou ředitelku Městské knihovny v Semilech), která v těchto dnech končí po 50 letech 

svoji aktivní knihovnickou práci.

Poté se účastníci přesunuli do nedaleké Nepřívěce. Zde je čekal slavnostně vyzdobený venkovský kostelík a 

sobotecké baráčnice se staročeským uvítáním chlebem a solí. Následující „Letní koncert duchovní hudby“ 

v podání sobotecké varhanice a kampanoložky Zdeňky Nečesané a zpěvačky Veroniky Vildmanové byl pro 

všechny přítomné nejen krásným kulturním zážitkem, ale i milým pohlazením po duši.

Večerní program v hotelu Český ráj v Libošovicích se nesl v duchu vzpomínek a vyznání jednotlivých účastníků 

setkání. S nadšením a úctou si přítomní vyslechli zážitky Mirky a Hanky z Uherského Hradiště, které letos 2. 

dubna obdržely v Dánsku vzácnou Cenu H. CH. Andersena za organizaci Noci s Andersenem. Setkání se 

zúčastnila i početná delegace z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Druhý den začal přátelským setkáním a besedou se známým televizním a rozhlasovým publicistou a 

moderátorem, chalupářem z nedalekých Hubojed – panem Václavem Žmolíkem. Besedovalo se nejen o knížkách, 

ale i o neradostné obsahové náplni médií a obtížích, které provázejí prosazení kvalitních pořadů do vysílání v 

přiměřeném vysílacím čase.

Další program byl opět v Sobotce. Kromě účasti na programu festivalu navštívili účastníci výstavu krojů 

soboteckých baráčníků a program ve známém Šolcově statku, kde se konalo slavnostní uvedení sborníku Panu 

profesorovi s úctou, který vydalo nakladatelství Bor k životnímu jubileu náchodského profesora a dlouholetého 

účastníka Šrámkových Sobotek a pravidelného přispěvatele našeho zpravodaje - pana profesora Aleše Fetterse.

V podvečer se všichni vrátili opět do Libošovic a zúčastnili se slavnostního odhalení pamětní desky v Libošovicích. 

Půvabnou keramickou desku, připomínající výročí 180 let od Máchova putování Českým rájem a konkrétně i 

Libošovicemi, zhotovila výtvarnice Vlaďka Svobodová. Při odhalování nechyběla slavnostní fanfára a recitace 

Máchova Máje. I když deska byla odhalena v místech, odkud s největší pravděpodobností K. H. Mácha poprvé 

zahlédl Trosky, bude z bezpečnostních důvodů trvale instalována v knihovně.

Večerní program se nesl v máchovském duchu. Znalec a neúnavný popularizátor Máchova nesmrtelného díla, 

amatérský badatel Miroslav Koloc přiblížil posluchačům méně známé okolnosti vzniku samotného Máje. Podrobně 

popsal domácí i zahraniční poutní cesty, které se staly Máchovou nepostradatelnou inspirací. Kouzlo večera 

podtrhl příjemný jazz v podání skvělých muzikantů.

Poslední den přišel mezi účastníky setkání "soused z Dobšic", bývalý ministr zahraničí, ale i umývač oken, držitel 

řady domácích i zahraničních ocenění, diplomat a historik dr. Jaroslav Šedivý. Beseda nazvaná podle jeho 

poslední knížky „Mé putování zmateným stoletím“ evokovala hlubší zamyšlení nejen nad nedávnou historií, ale i 



nad naší současností. I tato beseda byla stejně jako všechny ostatní zakončena autogramiádou a fondy osobních i 

veřejných knihoven byly rozmnoženy o nové zajímavé publikace.

Čas setkání se pomalu blížil na konečnou. Následovala poslední procházka krásným okolím Libošovic a pak už 

jen poslední mávání u autobusů. Každý z účastníků si stejně jako před dvaceti lety odvážel do všedních dní 

krásné vzpomínky na společně prožité chvíle.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům za krásné setkání, které zdaleka nebylo jen vzpomínkové a 

zcela jistě přineslo i mnoho nových nápadů a inspirací všem účastníkům.
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