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Záhady minulosti a knihovny současnosti 

Markéta Tučková 

            Když se mi naskytla možnost zúčastnit se exkurze Záhady minulosti, kterou organizovalo regionální oddělení Knihovny 
města Hradce Králové, neváhala jsem ani chvíli. Díky vstřícnosti Katky Hubertové jsem plná očekávání nasedla v sobotu 12. 
června v 8 hodin ráno v Hradci do autobusu. Moc jsem se těšila na můj první knihovnický výlet a nepředpokládala jsem, že na 
takovém výletu se může zažít i nečekané dobrodružství a napětí. 
            První zastavení bylo v Žíželevsi, kde je knihovna součástí nově zrekonstruovaného Obecního domu. O činnosti 
knihovny nám povídala knihovnice Helena Pavlíková. Svižně jsme pokračovali do další obce, Hořiněvsi. V knihovně nás 
přivítala výbornými koláčky knihovnice Radmila Kozáková. Z akcí mne nejvíce zaujalo čtení babiček dětem. Doma jsem se pak 
podívala i na webové stránky obou navštívených knihoven ( http://www.horineves.cz/knihovna ). 
            Protože obec je rodištěm Václava Hanky, čekala na nás také prohlídka jeho rodného domu, ve kterém je nyní umístěno 
Hankovo muzeum. Následnou besedu zahájila starostka obce Jana Kuthanová. Průvodkyně muzea Irena Rybářová nás 
seznámila s životopisem V. Hanky. Přítomní členové České rukopisné společnosti nás seznámili se stále trvajícím sporem o 
pravost Rukopisů. 
Vše probíhalo ve velmi příjemné náladě a po celou dobu bylo k dispozici i výborné občerstvení. Obec i knihovny se připravují 
na příští rok, kdy se bude v červnu připomínat kulaté výročí narození a úmrtí Václava Hanky (220 a 150 let). 
            Po dobrém obědě jsme svištěli do Dvora Králové nad Labem. Velice pěknou městskou knihovnou nás provedla 
ředitelka Marta Staníková. Podala nám vyčerpávající informace o činnosti knihovny a nechyběla ani vize do budoucnosti - 
pronajmout půdu loutkářskému spolku. Nejvíce se mi líbilo hudební oddělení a dětské oddělení, na které navazovala výtvarná 
dílnička včetně keramické pece. Prohlídku jsme zakončili v úžasné literární čajovně a internetové kavárničce. 
            Protože byla exkurze zaměřená nejen na prohlídku knihoven, ale i na osobnost knihovníka Muzea Království českého 
a objevitele Rukopisu královédvorského, čekala nás ještě návštěva dominanty Dvora Králové nad Labem. Gotický děkanský 
kostel sv. Jana Křtitele s vysokou štíhlou věží. Věž o výšce 64 m je zpřístupněná návštěvníkům a z jejího ochozu se naskýtá 
překrásný výhled do kraje. V dolní polovině věže, na kostelním kůru, je tzv. rukopisná kobka, kde Václav Hanka nalezl 16. září 
1817 Rukopis královédvorský. 
            Nejprve jsme však obdrželi záhadný text rozstříhaný po jednotlivých slovech. Ve skupinkách jsme se tento text měli 
pokusit zrekonstruovat. Teprve v „rukopisné kobce“ jsme objevili originální text – čtyřverší z básně Jelen. Všichni účastníci 
také obdrželi materiál s „návodem“ Jak padělat starý rukopis. V tomto návodu byly shrnuty připomínky, které se během dvou 
století vyskytly jako „důkazy“, že RKZ jsou podvrh. 
            Rukopis byl objeven a exkurze byla u konce. Jenže nebyl autobus. Řidič s ním odjel na neznámé parkoviště a všechny 
pokusy o domluvené přivolání mobilem byly marné. Během následující hodinky jsme všichni čekali, že třeba řidiči „dojde“, že 
něco není v pořádku, a přijede. Dobu čekání jsme trávili aktivně prohlížením fotografií a na jedné z nich se podařilo vyluštit 
SPZ ztraceného autobusu. Katka Hubertová názorně předvedla, že knihovník si poradí v každé situaci. Zavolala na info linku 
1188 a tam nám vyhledali telefonní číslo na hlídku městské policie ve Dvoře Králové nad Labem. Hlídka se po zpětném 
zavolání opravdu po několika minutách objevila. Po pochopení celé situace vyrazili policisté celí rozesmátí objíždět město a 
hledat „náš“ autobus, o kterém jsme věděli jen to, že byl modrý, kratší, od firmy Veolia Hradec Králové a tu SPZ. Ukázalo se, 
že naše policie opravdu pomáhá a chrání. Autobus byl záhy objeven na parkovišti u ZOO, kde údajně nebyl signál. Vše dobře 
dopadlo, organizátoři si oddechli od starosti, jak dostat 30 účastníků zpět do Hradce Králové, a exkurze úspěšně skončila. 
Škoda jen, že za takovou zajímavou akcí jsem se musela vydat 50 km od domova. 
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