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Další Svátek knihy je za námi. Jaký byl?

Ester Horáková

V úterý 15. dubna 2014 pořádala Kultura Rychnov nad Kněžnou – Městská knihovna již 3. ročník Svátku knihy, 

jehož součástí byla prodejní výstava knih.

Slavnostního zahájení se zúčastnily děti z rychnovských škol, které si vyslechly vystoupení žáků ZUŠ, po kterém

následovala beseda s autorkou Annou Birke-Semerákovou. Ta představila svou knihu Moudré pohádky 

vesmírných skřítků.

Během celého Svátku knihy probíhala ve velkém sále Pelclova divadla prodejní výstava knih vydavatelů a

nakladatelů východočeského regionu. Knihy, které zde byly k vidění, se daly zakoupit se zajímavou výstavní 

slevou. Knižní novinky autorů z regionu poutavým vyprávěním s nadšením představil PhDr. Jan Tydlitát.

Odpolední program pokračoval autorským čtením za účasti tří autorů ze Střediska východočeských spisovatelů. 

Napínavou část z detektivky Milana Duška Dáma na telefon a kus z prózy Antonína Šlechty Sedm pádů Smrti

přednesla básnířka Věra Kopecká, která představila i své básně ze sbírek Architektura času a Dívka na břehu 

moře.

Zájemci se potom vydali spolu s dokumentem Pavly Petrákové-Slancové na Let Ivana Vyskočila. Většina z nás 

zná Ivana Vyskočila jako herce, spisovatele, profesora a velmi pozoruhodného muže, který letos v dubnu oslavil 

85. narozeniny. 

V malém sále dále proběhla beseda s Josefem Lukáškem, který je autorem knihy Průvodce Orlickými horami a

jejich podhůřím. Průvodce je určen každému, kdo chce pěšky nebo na kole poznat Orlické hory. Rodiny s dětmi 

jistě ocení zajímavosti o různých místech na trase a informace o délce nebo například, jak velký kopec je na

obzoru.

Posledním programem Svátku knihy byla beseda s Josefem Formánkem, který je autorem knih Prsatý muž a 

zloděj příběhů, Mluviti pravdu a také knihy Létající jaguár.

Jako účastník této akce jsem si užila plno zajímavých setkání a chvil. Nadšená jsem byla z autorského čtení a 

nakonec jsem naší knihovně ušetřila i pár korun při nákupu knížek. Jediná věc mi trochu kazila dobrý pocit z akce: 

vstupné pro veřejnost bylo pouhých 20 Kč. I přes tuto vstřícnou cenu si moc lidí na Svátek knihy cestu nenašlo. 

Škoda, stálo to za to.

Kontakt na autorku: ou.esterhorakova@seznam.cz

Web akce: http://www.kulturark.cz/pravidelne-akce/svatky-knihy
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