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Minisjezd dětských čtenářů aneb Po stopách Aloise Jiráska

Markéta Tučková

Stalo se už tradicí, že se každý rok setkávají dětští čtenáři náchodského regionu. Letos se setkání konalo v 

Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově. Ředitel knihovny Marek Dvorský přivítal dětské čtenáře a 

knihovnice z Náchoda, České Skalice, Červeného Kostelce, Police nad Metují a Batňovic. Skvělý program 

připravila Markéta Maršíková, hronovská knihovnice dětského oddělení, která se nám celé dopoledne věnovala.

Po oficiálním zahájení a prohlídce knihovny jsme se po skupinkách vydali na cestu. Trasa vedla po stopách 

nejslavnějšího hronovského rodáka Aloise Jiráska. Cestou čtenáři hledali skryté stopy a plnili různé úkoly. V parku 

ochutnali vyvěrající minerální vody – Hronovku a Regnerku. U památného buku, kde významný český spisovatel 

sedával a psal, se děti seznámily s pověstí O bezhlavém v Lískách. Cesta pokračovala ke mlýnu, kde bydleli 

prarodiče bratří Čapků. Ke mlýnu patří vodník, a tak čtenáři museli znát alespoň tři pohádky, ve kterých vystupuje 

tato nadpřirozená bytost. Poté jsme se vydali na starý hřbitov, kde se děti dozvěděly informace o další hronovské 

osobnosti, faráři Josefu Regnerovi Havlovickém. Na kopci nad novým hřbitovem se čtenáři posadili na Jiráskovu 

lavičku s kouzelným výhledem na místní vrch Turov a přečetli si pověst O pokladu na Turově. Na dalším zastavení 

měli poznat deset lučních rostlin. Poslední detektivní úkoly děti plnily u pomníku padlých a u hrobu Aloise Jiráska. 

V knihovně na všechny čekalo výborné občerstvení, které nám připravily hronovské knihovnice. Zapojil se i pan 

ředitel a upekl vynikající koláč! Tímto všem děkujeme za pohoštění.

Na závěr našeho setkání jsme se vydali do rodného domku Aloise Jiráska. Bylo to pro nás milé překvapení. Se 

zájmem jsme nakoukli do světniček, kde se významný hronovský rodák učil a prožil své dětství. Poté nastalo 

loučení dětských čtenářů a knihovnic. Některé děti si ještě před odjezdem v parku pohrály na dětském hřišti a 

dostaly slíbenou zmrzlinu. Minisjezd dětských čtenářů se vydařil, každý si odnášel nejen plno zážitků, ale i nové 

poznatky z města Hronova.
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