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Kuklenské Dračí doupě

Markéta Dubnová

Jsem trochu zmatená, mačkám se ke dveřím ve zšeřelé chodbě, v ruce držím plánek (a není to nějaký obyčejný, 

ale Pobertův plánek) a zoufale hledám jednookou čarodějnici. Snažím se být neviditelná, aby mě neviděli frajeři ze 

Zmijozelu, kteří slídí kolem. Mám husí kůži, po chodbě občas projde Snape, asi mě mrazí z něj. Vždycky jsem se 

chtěla do knihy ponořit hluboko jako potápěč, tak teď to mám... na zpocená záda se mi nalepila cedule ze 

vstupních dveří... strhnu ji a je na ní napsáno: „Knihovna města Hradce Králové, pobočka Kukleny, pořádá 

každoroční akci Noc v Bradavicích.“

Oddělení Dračí doupě slouží malým návštěvníkům knihovny. Je nazváno podle zelených tvorů lezoucích po 

stěnách. Od tohoto jména se odvíjí i veškerá činnost v útrobách knihovny.

Děti s mírnými obavami vstupují dovnitř, netušíce, co číhá za dveřmi tentokrát: budou tam bublat lektvary jako při 

pasování prvňáčků? Spřede hororový kolovrátek pana Erbena nějakou soutěž? Budeme muset dělat školní tresty 

kvůli Snapeovi jako na každoroční Noci v Bradavicích? Unikneme ze sklepa fantomovi Ušína dřív, než vybuchne 

pekelný stroj? Bude tam král Karel IV.? Když dotyčné dítko vstoupí do dveří, může se stulit s knihou na zelený 

koberec a vstoupit do příběhů osobně. Pravda, někdy rušnější prostředí nenechá čtenáře klimbat nad knihou, a 

pak přijdou ke slovu deskové hry, půjčované prezenčně i absenčně, nebo možnost ukrýt se s kamarády do 

Komnaty nejvyšší potřeby. Ta se mění podle potřeb příchozích, od místa pro soukromé rozhovory dospívajících 

přes výtvarnou dílnu po kabinet profesora Snapea nebo restaurant Na Konci vesmíru (tím je jen během 

každoročního BOok!Conu).

Ani dospělí nepřijdou zkrátka: jejich prostor je jen o trochu méně zelený a prošel modernizací v roce 2009. A 

ačkoliv dospělí spěchají se svými knihami domů svižněji než děti, také se mohou pohodlně zanořit do křesílek s 

posledními čísly časopisů. Obklopí je přerostlá zeleň, o kterou pečuje knihovnice z oddělení pro dospělé svými 

„zelenými prsty“.

I tady se leccos děje: cestopisné přednášky se staly oblíbenou stálicí... Náš přednášející RNDr. Petr Rybář cestuje 

po celém světě, výtvarné dílny pro celé rodiny tvořivců nám pomáhá organizovat a lektorovat Anna Kolomparová. 

Senioři chodí trénovat paměť a pro všechny, kdo mají v oblibě fantasy, sci-fi a horory, vrcholí podzim již 

zmiňovaným BOok!Conem.

Kuklenská pobočka Knihovny města Hradce Králové byla dlouho neklidný a stěhovavý pták. Její historie sahá až 

do roku 1889. Během posledních 60 let se přesouvala po Pražské třídě, její hnízda se měnila, domy bouraly a 

přestavovaly. Nakonec našla své místo naproti kuklenské základní škole (skvělé pro nudící se dítka), u zastávky 

trolejbusu (báječné pro bolavé nohy pilných čtenářů). Za knihovnou zurčí malý Labský náhon, který ocení 

nejmenší děti, jež se mohou o skývu podělit s místní kachní komunitou…

Malý dodatek pro milovníky čísel: pobočka sídlí na Pražské třídě 127/43, jezdí tam linka č. 3, pracují v ní 2 

knihovnice a oddělení pro děti je v 1. patře. Dle statistik za rok 2016 do knihovny pravidelně chodí přes 408 dětí, 

766 dospělých, ale také další nespočitatelní příznivci. V loňském roce se půjčilo 54 000 knížek, časopisů a her a 

knihovnice uspořádaly téměř 190 akcí pro děti i dospělé.



Kontakt na autorku: kukleny@knihovnahk.cz

Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


