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Čapkům v patách
Helena Pavlíková
V sobotu 23. května jsem ráda využila nabídky metodického oddělení na výlet po stopách bratří Čapků,
kdy nám byla průvodkyní paní Božena Blažková.
První zastávka byla v Malých Svatoňovicích, kde se v roce 1890 narodil Karel Čapek. Při příjezdu jsme
navštívili Muzeum bratří Čapků a prohlédli místní knihovnu a při této příležitosti jsme také shlédli výstavy
Život a doba spisovatele Karla Čapka a Čapci v grafice. Na náměstí u sousoší bratří Čapků jsme měli
výklad o městečku a okolních Jestřebích horách. Pak jsme se prošli Mariánským sadem a ochutnali vodu
z věhlasné studánky Panny Marie svatoňovické. V rámci celého výletu jsme byli rozděleni do tří skupin a
zodpovídali jsme různé otázky z díla a života bratří Čapků.
Dalším zastavením byla nová knihovna v Batňovicích, kde nás mile uvítala v nových prostorách nejen
paní knihovnice Markéta Tučková, ale i starostka obce paní Vladimíra Pátková. Po uvítání a výměně
zkušeností jsme si prohlédli nejen novou knihovnu, ale i celou budovu včetně tělocvičny a jídelny. Nová
paní knihovnice vzpomínala na paní Jarmilu Trýznovou, která byla v Batňovicích knihovnicí před ní, a také
chválila odbornou pomoc z pověřené knihovny v Trutnově a kolegiální cenné rady Jany Sehnalové ze
sousední Rtyně v Podkrkonoší.
Při obědě v Batňovicích v restauraci "U Bulánka" jsme při čekání na oběd plnili další úkoly do soutěže
a také jsme využili tohoto setkání s kolegyněmi k přátelskému povídání o knihách, knihovnách a čtenářích.
Následné zastavení bylo v městě Úpici, kde jsme nejprve navštívili Městskou knihovnu. Tam nás mile
přivítala knihovnice paní Alena Metzlová. Po rychlé prohlídce knihovny následovala návštěva místního
oddělení Policie ČR, které sídlí v domě, který nechal postavit doktor Antonín Čapek pro svoji rodinu. V
tomto domě prožili sourozenci Čapkovi své dětství a mládí. V loňském roce zde byla ve spolupráci s
místním muzeem upravena minigalerie rodiny Čapkovy. Je zde instalována expozice týkající se
sedmnáctiletého pobytu rodiny Čapkových v Úpici. Po předběžné dohodě s pracovníky policie je výstava
přístupná veřejnosti zdarma a lze ji všem zájemcům vřele doporučit. Paní knihovnice nás pak ještě
pozvala na krátkou procházku městem. Viděli jsme školu, kterou navštěvovali bratři Čapkové, Divadlo
Aloise Jiráska, památný jasan i starou radnici, kde je nyní umístěno Městské muzeum.
Při cestě nazpět do Hradce Králové jsme se dozvěděli, jací jsme znalci díla a života bratří Čapků, a
následně jsme získali pamětní list.
Výlet to byl krásný a mohu použít slova Josefa Čapka, který napsal: "... Je to pěkný kraj, ten
svatoňovický, Odolov, Markoušovice a co všechno je kolem Jestřebích hor a Žaltmanu, a ty araukarity,
zkamenělé zbytky prastaré přírody, mu ještě přidávají na zajímavosti. ..."
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