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     Na loňském velmi povedeném zahájení Týdne knihoven v Semilech připadlo 
pořadatelství letošního knihovnického happeningu s podtitulem Velká večerníčková šou 
Městské knihovně v Českém Těšíně.  
 
      Na přípravách reprezentace našeho regionu jsme začali pracovat již při návratu z 
knihovnického zájezdu z Provence v červnu. V autobuse jsme uspořádali mimořádnou 
schůzku Klubu dětských knihoven Královéhradeckého a Pardubického kraje, na které 
jsme odhlasovali, že na happeningu ztvárníme Čapkovu Velkou doktorskou pohádku. 
Zpracováním scénáře byla pověřena ředitelka náchodské knihovny Marie Sobotková. Tak 
se také stalo a na srpnové schůzce regionálního klubka v Městské knihovně ve Dvoře 
Králové už nezbývalo nic jiného, než rozdělit role. Pravda, trochu jsme si pohádku 
pozměnili, a tak se z kouzelníka Magiáše stala kouzelnice Magiáška (Eva Maurová - MěK 
Nové Město nad Metují), z pomocníka pihovatého Vincka jsme udělali pihovatou 
Vincentku (Marta Staníková - MěK Dvůr Králové), pány doktory nahradily paní doktorky 
(Lenka Antošová - MěK Dvůr Králové; Irena Macurová - MěK Náchod; Stáňa Benešová - 
MěK Nová Paka) a z hejkala byla spanilá hejkalka z Krákorky (Ivana Votavová - MěK 
Náchod). A když už jsme mužské role přeměnili na ženské, nezbylo než z ženských 
udělat mužské, a tak se z lesních víl stali víláci a rusálové (Laďka Hývlová - MěK Přelouč; 
Iveta Novotná - MK Hrochův Týnec; Lenka Dědečková - MěK Sobotka; Ludmila 
Koláčková - MěK Moravská Třebová; Pavla Alvarézová - MěK Třemošnice; Renata 
Maryšková - MěK Slatiňany). Naše představení mělo trvat maximálně deset minut, ale 
když jsme zjistili, že se do tohoto času nemůžeme vejít, vytvořili jsme ještě jednu roli – 
klapku „šlapku“, kterou si v cyklistickém úboru zahrála Jana Sehnalová - MěK Rtyně v 
Podkrkonoší. A tak už stačilo jen připravit kostýmy a vyrazit směr severní Morava. 
 
      V pátek 30. září jsme po trase postupně nastupovali do autobusu vypraveného z 
Liberce. Celkem jelo 19 knihovnic z našeho regionu a 17 knihovnic z Libereckého kraje. 
Byla potřeba ještě nějaká ta zkouška a drobné doladění textu. Cesta do Českého Těšína 
je opravdu dlouhá, a tak jsme stihli sehrát naši pohádku dvakrát. Na těšínské náměstí 
jsme dorazili již v pohádkových převlecích s naší novou regionální vlajkou KDK a již 
známým transparentem „Veřejná knihovna královna mezi veřejnými domy“. Řekla bych, 
že jsme náš region reprezentovali se ctí. Vítězi se v letošní večerníčkové přehlídce staly 
knihovny z Ostravy a z Olomouce. Příští rok se zahájí Týden knihoven v Praze. 
 
      Na páteční večer připravily těšínské knihovnice bohatý program. Shlédli jsme 
vystoupení Gorolského amatérského divadla Jablunkov „Žena v trysku století“, po kterém 
nám zahrála k poslechu a podotýkám, že pro naše východočeská děvčata i k tanci, 
folklorní kapela Olza.  
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      V sobotu jsme navštívili rodné město Emila Zátopka a Františka Buriana, Kopřivnici. 
Kromě nově otevřené Zátopkovy expozice jsme navštívili také zdejší Městskou knihovnu, 
kterou nás provedla její vedoucí Eva Mikušková. Další naší zastávkou bylo malebné 
městečko Štramberk, proslulé výrobou štramberských uší a rozhlednou nazvanou 
Štramberská trúba. Naší poslední zastávkou bylo dřevěné městečko v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
 
      Děkuji všem východočeským knihovnicím za vynikající reprezentaci a těším se na 
shledání na exkurzi na jižní Moravu v červnu příštího roku. 
 
      Prezentace a fotografie jsou k dispozici na webových stránkách těšínské knihovny: 
http://www.knihovna.ctesin.cz/ . 
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