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Děti z kostelecké knihovny byly 
také při tom           
Marcela Fraňková           

 
     V polských Žabkovicích proběhl od 29. dubna do 2. května 2005 Víkend s 
Frankensteinem. Byl to víkend přímo nabitý kulturou. A protože město Žabkovice je 
partnerským městem Červeného Kostelce, byli jeho zástupci pozváni ke společnému 
projektu vzdělávací výměny mládeže z obou měst. Akce proběhla jako první toho druhu v 
návaznosti na Evropskou unii a zdá se, že takovýto přístup k vzájemnému poznávání 
historie, kultury a vědy v obou zemích má do budoucna reálnou naději na úspěch. Z Čech 
byli pozváni žáci základních škol, děti, které pracují v oddílech, kroužcích a sdruženích. Z 
Polska přijeli žáci základních škol a gymnázia. Dobře zorganizovaná výměna, kdy jeden 
autobus obstaral dopravu jak českých, tak i polských dětí v obou dnech, a program, který 
obsahoval zábavu i poučení, byly dokladem, že si máme co říci a že dokážeme společně 
vytvořit podmínky pro budoucí soužití dnešní mladé generace.  
Kulturního víkendu se v neděli 1. května zúčastnila také skupina mladých čtenářů z 
Městské knihovny v Červeném Kostelci. Spolu s ředitelkou knihovny si mladí prohlédli 
památky, staré a krásné doklady dob minulých, výstavu v městské knihovně, zúčastnili se 
semináře o paranormálních jevech a navštívili Frankensteinovu laboratoř. Vláček je 
povozil po městě a nejrůznější řemeslníci jim předvedli, jak vznikají jejich výrobky pro 
praktické užití i pro krásu. Na náměstí se střídala vystoupení šermířských skupin, mezi 
kterými byly i dvě z Čech. A snad nebude neskromné, když prozradíme, že jedna z nich 
byla z Červeného Kostelce. 
Městská knihovna přispěla do programu společného víkendu Pohádkovým matiné, při 
kterém se polské děti bavily soutěžemi na téma nejznámějších pohádek. Po skončení 
programu předala ředitelka knihovny dětem drobné pozornosti. Skromně oceněni byli i ti, 
kteří přispěli svými ilustracemi do soutěže O střípky Sněhové královny. Jejich práce se 
staly součástí výstavy v dětské galerii ve vstupním prostoru knihovny.  
Víkend měl mnoho hezkých okamžiků, které spolu s májovým sluníčkem prozářily 
přátelskou atmosféru. Snad i příští setkání budou taková. 
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