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Náchodská univerzita volného času vstupuje do druhého ročníku

Ivana Votavová

Náchodská knihovna se snaží, stejně jako ostatní knihovny, nebýt jen místem, kde se půjčují knížky a časopisy a kde 

funguje internet. Pořádáme besedy pro děti i dospělé, výtvarné dílny, starším nebo nemocným čtenářům pravidelně rozvážíme 

knížky; letos se konala již 10. Noc s Andersenem, oblíbené je „Klíčování“ - pořad pro druháky. Připojili jsme se k akci Knížka 

pro prvňáčka. Máme dvě speciální knihovnické třídy. Do knihovny můžete zajít na výstavu. Stále ale ještě chybělo „něco“, co 

by pravidelně obohacovalo život seniorů a dalších dospělých Náchoďanů. Proto jsme založili Náchodskou univerzitu volného 

času (dál jen NUVČ), která si vzala za cíl vyplnit bílé místo na mapě kulturních a vzdělávacích aktivit v Náchodě.

No tak dobře, řeknu vám pravdu. Chtěla jsem se do takové aktivity pustit, ale sama jsem nenacházela odvahu. Ale v tu 

dobu („prý se věci dějí, jak mají“) za mnou přišla mladá novinářka na mateřské dovolené, že by chtěla organizovat univerzitu 

volného času a hledá spojence. Přišla tak trochu nesměle, skromně – taková už Adélka je – a já jí na nápad hned kývla. 

Velkou inspirací byla pro nás univerzita volného času v Polici nad Metují. Její organizátorka, starostka města Ida 

Seidelmanová, nám poskytla cenné rady a konkrétní tipy na přednášející. Mnoho dobrých rad jsem také dostala od kolegyň, 

které už podobné aktivity dělají. Jsme o. p. s. (obecně prospěšná společnost), takže nápad musela schválit správní rada 

knihovny. Nejen že s nadšením schválila, ale její předsedkyně Mgr. Věra Vlčková se dokonce do organizace univerzity aktivně 

zapojila.

            Nevěděli jsme, do čeho jdeme, bude-li o takovou aktivitu vůbec zájem. Tak jsme do světa poslali předběžné přihlášky a 

čekali. Řekli jsme si, že když se zaregistruje třicet zájemců, akci rozjedeme. Měli jsme radost z každého přihlášeného 

posluchače a při třicátém jsme se vrhli do konkrétní organizace jednotlivých přednášek. Než se prázdniny zlomily v půli, čekalo 

nás překvapení – na NUVČ se přihlásilo a poplatek 200 Kč zaplatilo na sto zájemců, do konce srpna jich ještě třicet přibylo. 

Jásali jsme, ale také si položili otázku, jak vyřešit problém, který jsme nečekali. Do sálku studovny se vejde zhruba šedesát 

sedících posluchačů. Po konzultaci se Zlatou Houškovou a dalšími světa znalými kolegyněmi jsme se rozhodli nehledat jiné, 

větší prostory, ale nabídnout v jeden den dvě stejné přednášky. Tak jsme vlastně vyšli vstříc i posluchačům s různými 

časovými možnostmi. Někteří lektoři se nezalekli, některé jsme trochu přemlouvali a jen dva jsme „neukecali“ (ekonom Tomáš 

Sedláček měl příliš nabitý rozvrh a pan profesor Wolf se vzhledem k věku necítil na dvě přednášky bezprostředně za sebou).

            A tak jsme s trochou nervozity 20. září 2010 čekali na první návštěvníky a prvního přednášejícího. Politolog Petr Just, 

známý z médií, vystoupil na téma „Politická situace před komunálními volbami“. Přestože politologie je téma, které by mohlo 

ledaskoho odradit, přednáška odborníka, nezaujatého, nefandícího žádné politické straně a mluvícího srozumitelnou řečí bez 

floskulí, zaujala posluchače a na závěr přednášek mladý politolog odpovídal na mnoho dotazů. Oddechli jsme si. Posluchači 

odcházeli spokojeni, střídání obou skupin proběhlo bez problému, přednášející si pochvaloval vstřícné a zvídavé obecenstvo. 

A tak to naštěstí zůstalo. Náš přední ekonom Tomáš Sedláček si dokonce pochvaloval, že tak chytré dotazy ještě nezažil. 

Pravda, jeho přednáška byla pro širší obecenstvo, probíhala v prostorách kina a zúčastnilo se jí také několik studentů a 

ekonomů.

Rozhodli jsme se střídat regionální odborníky s osobnostmi mediálně známými. V prvních dvou semestrech u nás, 

kromě již zmíněných přednášejících, vystoupili například architekt Petr Vorlík, socioložka Jiřina Šiklová, jaderná fyzička Dana 

Drábová nebo balneoložka Dobroslava Jandová. Velký úspěch měli ale i místní odborníci. V dotazníku, o jehož vyplnění jsme 

požádali naše posluchače na konci prvního semestru, se ukázalo, že žánrová pestrost naprosté většině vyhovuje a preferují ji i 

nadále. Proto i třetí semestr, jehož kapacita je už od června zcela zaplněna, bude oborově různorodý. U nás se nezkouší, 

takže kdo chce, dělá si poznámky, jiný v klidu naslouchá. Ke každé přednášce obdrží posluchači stručnou charakteristiku 

přednášejícího a jeho oboru, doplněnou o bibliografii.

Důležitým momentem je vybrat dobré lektory, v našem případě navíc takové, kteří jsou ochotni zopakovat přednášku 

dvakrát. Chceme totiž udržet naši „univerzitku“ v knihovně. Jednak proto, aby přiváděla posluchače do krásných prostor 

bezbariérové budovy naší knihovny a tak se nezapomnělo, že je to právě knihovna, kdo přináší tuto aktivitu, a v neposlední 

řadě z důvodů finančních. Od posluchačů vybíráme, jak již bylo řečeno, 200 Kč na semestr. Z Kulturní a sportovní nadace 

města Náchod jsme ze dvou grantů obdrželi dohromady na oba semestry 20.000 Kč. Tyto částky pokryly lektorné, cestovné, 

kancelářský materiál, telefony a dokonce jsme koupili deset nových židlí, aby posluchači nemuseli sedět na starých 



nepohodlných, které jsme k tomu účelu snášeli z půdy. Také jsme dokoupili literaturu, která nám k probíraným tématům 

chyběla. To jsme si mohli dovolit, protože někteří lektoři se zřekli odměny za svoji přednášku. Malou pozorností pro všechny 

přednášející byl sponzorský dar z náchodského pivovaru, reprezentativní kolekce piv Primátor.

            Máme za sebou první rok Náchodské univerzity volného času a myslíme si, že to byl krok správným směrem. Zjistili 

jsme, že lidí, kteří nechtějí trávit čas pouze u televizní obrazovky, je dost. Že přednáška, po které se můžete sami zeptat na to, 

co vás zajímá (a bude vám odpovězeno), je mnohem lepší než sledování obdobného pořadu v televizi. Naše univerzita nejen 

rozšiřuje posluchačům obzory, ale přináší jim i zajímavá setkání, nová přátelství a nutí je aktivně prožívat svůj život, bez 

ohledu na věk. Naší nejstarší posluchačce jsme v lednu byli přát k devadesátým narozeninám.
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