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Pod dohledem kocoura Mikeše

Alena Pospíšilová

Po krátkém období stagnace obnovila svoji činnostMístní knihovna v Libošovicích. Stalo se tak slavnostně v pátek 6. 

ledna 2012 za účasti samotných tří králů. Do budovy obecního úřadu, ve které knihovna již řadu let působila, se královská 

družina dostavila v plném počtu. Kašpar, Melichar i Baltazar krásně zazpívali a popřáli knihovně hodně spokojených čtenářů. 

Těch se sešlo již první půjčovní den ke třiceti. Čtenářské průkazy si nechalo vystavit 12 dospělých a 10 dětí, tedy právě tak, 

aby se všichni vešli, nemačkali se a měli si kam sednout. Zvědavě si prohlédli pečlivě srovnaný knižní fond, vytvořený 

převážně z knih vypůjčených z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, i nabídku několika titulů starších 

časopisů. Vnímaví návštěvníci si se zájmem prohlédli také výstavku fotografií Vladimíra Vlka „Vzpomínka na sousedskou 

dovolenou 2011“. Několik skel zavěšených podél schodiště i uvnitř zasedací místnosti, v níž je knihovna nyní umístěna, se 

možná trochu nadneseně nazývá Galerie na návsi a uvedená výstavka byla její premiérou. Čas ukáže, zda si knihovna svou 

nabídkou knih a časopisů a plánovanými výstavami, besedami a přátelskými setkáními se zajímavými lidmi získá trvalý okruh 

věrných čtenářů a příznivců. Obě současné knihovnice se o to budou společně s libošovickým starostou a s metodickou 

pomocí jičínské knihovny snažit a věří, že uspějí. Nabídku knih a akce knihovny lze průběžně sledovat na účelné a vkusné 

stránce www.knihovnalibosovice.webk.cz .

            A co s tím vším děním má společného literární kocour Mikeš? Spokojeně usazen přede a tomu, kdo je ochoten 

poslouchat, vypráví:

„Alena s Evou se seznámily 1. září 1959 v první třídě ve škole v Libošovicích. Obě na školní léta vzpomínají, každé se 

však vybavují jiné zážitky. Alena, která od maturity pracovala jako knihovnice, si živě vybavuje první návštěvu libošovické 

knihovny, došlo k ní nejspíš ve čtvrté třídě. Eva zase ráda vzpomíná na tzv. pozemky, tedy na práci na školním políčku. Celý 

život byla úřednicí, ale práce na zahradě je jejím velkým koníčkem. Několik let, jako studentka ekonomické školy, byla Eva s 

kamarádkou v Libošovicích knihovnicí. Alena měla později, za svého působení jako sobotecká knihovnice, libošovickou 

knihovnu ve svém metodickém obvodu. Když bylo potřeba a právě nebyl nikdo jiný, dělala knihovnici i v Libošovicích. Obě 

dávné spolužačky jsou teď už babičkami a opět se z nich staly libošovické knihovnice. Pro štěstí dostaly od chalupáře Martina 

mě, usměvavého kocourka Mikeše. Napjatě přihlížím jejich společnému snažení o získání zájmu malých i velkých sousedů o 

naši knihovnu. Pevně věřím, že všechno dopadne stejně dobře jako ve všech pohádkách, které o mně tak pěkně napsal pan 

Josef Lada. Mňau.“
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