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Česko čte Čapka (a rodný kraj 
nejvíc)           

Božena Blažková           
 

     V letošním roce vzpomeneme již 70. výročí úmrtí Karla Čapka. Nejde jen o vzpomínání, 
ale hlavně o čtení. Čapkovo dílo je mnohotvárné a stále je v něm co objevovat. Můžeme se 
pustit do čtení povídek i románů, knížek pro děti, cestopisů či nádherných překladů poezie 
nebo divadelních her. Je možné číst životopisné knihy, které vypovídají nejen o Karlu 
Čapkovi, jeho sourozencích, rodině a přátelích, ale i době, ve které žil. K veřejnému čtení 
se hodí jeho úvodníky, reportáže, fejetony, causerie, bajky, aforismy i apokryfy. Kampaň 
Česko čte Čapka sleduje nejen podporu čtenářství obecně, ale hlavně podporu čtení s 
porozuměním. Vědět, co čtu, proč to čtu, a mít možnost o čteném diskutovat. 
 
      Četbu zcela určitě podpoří i exkurze, literární výlety, soutěže, besedy či komponované 
pořady a další akce, které v knihovnách připravíme. Inspirací může být např. návštěva 
Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích nebo Památníku Karla Čapka ve staré Huti u 
Dobříše. Věříme, že rodný kraj bude v četbě a popularizaci odkazu Karla Čapka ostatním 
příkladem. 
 
      Čapkovu odkazu a kampani Česko čte Čapka se budeme věnovat v každém letošním 
čísle. Zatím přinášíme alespoň předběžné informace o chystaných akcích v kraji (pro 
přehlednost a inspiraci uvádíme i aktivity, které v době vydání zpravodaje již proběhly): 
 
      Zastavení s Čapky. Komponovaný pořad Nejen o díle, ale i o životě a láskách. Věci 
známe i netradiční. Pro knihovníky z Královéhradecka připravilo hudební a metodické 
oddělení KMHK. Účastníci obdrží materiál, který budou moci využít k přípravě akcí ve 
svých knihovnách (únor) 
 
      Týden čtení v rámci BMI. Jedná se o propagaci čtení a hlasitého čtení obecně. Číst 
může každý, kdo má chuť a zájem. Číst se může ve vybrané hodiny nebo dny, nejlépe 
pořád. Číst lze na pokračování nebo vybrané úryvky, číst se může z jednoho autora, 
doporučuje se Karel Čapek, protože v jeho díle je pro každého něco (březen a kdykoliv 
jindy) 
 
      Setkání knihoven mikroregionu Jestřebí hory - vzájemné seznámení a příprava 
společných aktivit v rámci ČčČ (duben) 
 
      Čapkiana. Druhý ročník. Čtyřiadvacet hodin čtení z díla sourozenců Čapkových v 
Malých Svatoňovicích. Organizuje Obecní úřad společně s pobočkou Společnosti bratří 
Čapků. Knihovny blízkého regionu připraví krátký společný program (květen) 
 
      Malá čapkovská konference spojená s literárním výletem na Hejšovinu (Polsko). 
Připravuje regionální výbor SKIP společně s MěK Náchod (16.-17.5.) 
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      Autobusová exkurze do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. 
Organizuje Knihovna města Hradce Králové. (24.5.) 
 
      Krajem Devatera pohádek. Akce pro dětské čtenářské týmy z oblasti Jestřebích hor. 
Vyvrcholení na závěr Týdne knihoven v Malých Svatoňovicích. Organizuje MěK Úpice a 
MěK Rtyně v Podkrkonoší (říjen) 
 
      Na závěr malé čtení o rodném kraji z pera Karla Čapka: 
Je to ten kout mezi Úpou a Metují, mezi Babiččiným údolím a mírnou kotlinou Jiráskova 
Hronova. Kdekoliv se vyleze na kopeček, je vidět na severu Sněžku a na východě Bor a 
Hejšovinu, velké hraniční kameny země ... 
Ten kout podhoří mezi Úpou a Metují byl světem našeho dětství; jeden dědeček hospodařil 
na živnosti nad Babiččiným údolím a znával ještě bláznivou Viktorku; druhý, pan otec z 
hronovského mlýna, vozíval študentu Aloisovi do Hradce bochníky chleba a šestáky šajnů 
od pekařů Jirásků. Mezi údolím Metuje a Úpy se vlní mírné kopce z červeného pískovce, 
poseté stříbrnými hájky březovými a temnými smrčinami a borky; na kopcích jsou 
rozhozeny samoty, kde ještě za našeho dětství od rána do noci tloukly ruční stavy 
pohorských písmáků, duchařů a sektářů balcaráků. 
Obrázky z domova 
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