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Za oponou knihovna

Ivana Votavová

V náchodské knihovně se stále něco děje. Senioři navštěvují náchodskou univerzitu volného času, učí se anglicky, 

trénují paměť a tvoří. Probíhají zde kurzy dějin umění, besedy, koncerty, divadelní představení i výstavy. Čtvrtým rokem 

se děti scházejí ve výtvarném kroužku. Novinkou loňského roku je divadelní kroužek Za oponou knihovna.

  Spojení divadla a knihovny je vlastně zcela přirozené. Prozatím sedm dětí se schází s „režisérkou“ Monikou 

Jelínkovou každou středu v klubovně knihovny. První úkol pro nově vzniklý soubor byl jasný: vymyslet program na 

počest Astrid Lindgrenové, jejímuž výročí jsme v dětském oddělení naší knihovny věnovali poslední čtyři měsíce 

loňského roku. Vzniklo autorské divadelní představení složené z vyprávění o životě švédské spisovatelky a scének 

z jejích knížek. Ožila před námi Pipi, děti z Bullerbynu i se psem Svipem, strašidlo Sušinka a odvážná farářova dcera, 

zlodějíček Bubla a další postavy ze skvělých knížek.

Zkoušky byly náročné, času málo, ale vše dobře dopadlo a první představení divadelního kroužku na Den pro dětskou 

knihu se vydařilo. I přes velkou nemocnost v průběhu nácviku a zkoušek se výsledek dostavil a děti svými hereckými 

schopnostmi a zápalem pro věc mile překvapily. Adélka se do role Pipi i vypravěčky vžila, postavy doslova prožívala a 

dokázala diváka svým projevem vtáhnout do děje. Jako Pipi předvedla elegantní krasobruslařský výkon a i způsob, jak 

zatočila se zlodějíčkem Bublou, byl skvělý. I Martin se svých rolí zhostil velmi dobře. Jeho poctivý přístup s výrazným 

projevem se nedal přehlédnout. Jeho mladší bratr Alex rozesmíval děti v průběhu zkoušek, ale jako strašidlo Sušinka 

doslova naháněl strach. Barča nás mile překvapila svou rolí babičky, Nikola všechny okouzlila svým ztvárněním Svipa. 

Kristýnka i přes zdravotní komplikace a náročný text vše zvládla na výbornou. Nela ukázala, že se ničeho a nikoho 

nebojí.

Divadelní kroužek knihovny bude hrát představení o Astrid Lindgrenové ještě mnohokrát, ale jede se dál. Letos padl 

výběr na Karla Čapka, jehož 80. výročí úmrtí si budeme připomínat. Už se těšíme.
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