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Co najdeme za mlhou

Helena Vejvarová

Podzimní rozvoz souborů byl poznamenán mlhou. Při každé cestě jsem si musela vzpomenout na Rákosníčka:

„Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybníček…“ Co to povídám, žádný rybníček, 

ale knihovna v kopečku nedaleko Řáholce. Prostě se mi ty pohádky do všeho pletou, jak jinak, jsem z Jičína,

města pohádek.

Cestou do další knihovny jsem projela mlhou a opět překážka. Na silnici stojí pán v oranžové vestě, že musím 

počkat asi 10 minut, než silnici uvolní. Rozhlížím se, co se děje, zjišťuji, že okolí se hodně změnilo. Rodina Šliků, 

vlastnící okolní lesy, zahájila těžbu dřeva. Čekám jen 30 minut J.

Konečně, i když se zpožděním, jsem přijela před nedávno zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Před ní mě 

uvítalo pěkné dětské hřiště a kovové schody vedoucí na půdu. Na vrcholu schodiště už na mě čekala paní 

knihovnice Věra Černá v krásně zařízené knihovně. Rozhlížím se, něco je jiné. Už se ptám, copak se tu pořádalo, 

všechny stoly jsou posunuté. Dozvídám se, že tu „holky“ z vesnice dvakrát týdně cvičí jógu. Na moji zvědavou

otázku, jestli paní Černá cvičí taky, mi odpoví: „Ještě jsem si nenašla čas.“ Vyložíme přivezené knihy na stoly, ty 

určené na vrácení naložíme do přepravek. Přitom mi paní knihovnice vypráví, jak si děti z vesnice užily dětský 

den. Jednou z aktivit bylo malování do soutěže vyhlášené Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně pro děti místních 

knihoven na téma "Namaluj svoji babičku". Prošly jsme spolu nový program E-Verbis a podívali se na webové 

stránky knihovny (viz http://www.knihovnabrada.webk.cz/), co je tam nového. Paní knihovnice se snaží, aby byly 

aktuální a zajímavé.

Dala jsem podepsat seznam přivezených knih a předala nové číslo časopisu U nás. Paní knihovnice si hned 

začala listovat a zjišťovat, co je nového v našem knihovnickém světě.

A už se musím rozloučit s útulnou knihovnou ve vesničce Brada-Rybníček.

A jedu dál…

Redakční rada zpravodaje hodnotí web knihovny velmi kladně a doporučuje jej knihovnám pro inspiraci. Webové 

stránky jsou aktuální a živé. Neinformují pouze o dění v knihovně, ale i o dalších aktivitách obce. Velmi vhodné je 

doplnění regionální historie, místních osobností a pověstí, včetně provázanosti na další informační zdroje.
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