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„Náchod, to krásné město Kostelec“

Andrea Součková 

Městskou knihovnu v Náchodě, sídlící v krásné funkcionalistické budově, netřeba více představovat. Mnozí z vás 

jistě knihovnu dobře znají. Mimoto v roce 2007 vyšel v čísle 4 zpravodaje U nás článek,[1] ve kterém byla 

knihovna i její služby podrobně popsána. Program knihovny je stále nabitý různými akcemi, pro zájemce jsou 

pořádány besedy, soutěže, výstavy, koncerty, tvořivé dílny, kurzy trénování paměti či kurzy angličtiny; tím ale 

zdaleka výčet aktivit nekončí. Významnou pro veřejnost je Náchodská univerzita volného času, o jejímž vzniku a 

také o prvním roce její existence jste se mohli dočíst ve zpravodaji U nás v čísle 3 z roku 2011.[2] V současnosti 

univerzita funguje již čtvrtým rokem. Za dobu své činnostiuspořádala mnoho přednášek. Z osobností mediálně 

všeobecně známých pozvání přijali např. Jiřina Šiklová, Dana Drábová, Hana Fifková, Václav Moravec, Martin 

Červíček, Václav Cílek nebo Václav Větvička. Z místních vystoupili farář Miloslav Vašina, středoškolští učitelé 

Věra Vlčková, Aleš Fetters či Jan Ježek. Univerzita zaznamenává u veřejnosti obrovský úspěch. Posuďte sami –

ze sto dvaceti zájemců, kteří se na přednášky před čtyřmi lety přihlásili, všichni pokračují nadále. 

Náchodská knihovna neotálí ani v publikační činnosti. Ve středu 26. března se v kruhovém sále uskutečnil křest

komiksového průvodce po stopách Dannyho Smiřického. Úvodního slova se ujala iniciátorka projektu, která za 

celým nápadem stojí, ředitelka náchodské knihovny Ivana Votavová. Ke spolupráci přizvala Základní uměleckou 

školu a Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Studenti z místní ZUŠ pod vedením učitele Lukáše Jíchy vytvořili 

ilustrace. Učitel Štěpán Macura se spolu se studenty gymnázia ujal textové části. Oba aktivní kantoři se také 

zapojili do programu křtu milým proslovem o tom, jak „skládačka“ vznikala a jak probíhala spolupráce s knihovnou. 

Vystoupení doplnila četba úryvku ze Škvoreckého Prima sezóny. Celé slavnostní odpoledne bylo doprovázeno 

swingovými a jazzovými skladbami v podání orchestru místní ZUŠ.

Komiks se skládá z celkem osmi zastavení, která se vztahují ke klíčovým místům a scénám ze Škvoreckého knih 

- Zbabělci, Prima sezóna, Příběh inženýra lidských duší, Sedmiramenný svícen. Zavedou nás k nádraží, mostu, 

pivovaru, restauraci Port Arthur, gymnáziu, vojenskému hřbitovu, poště či hotelu Beránek. V této souvislosti by 

bylo vhodné zmínit, že se nejedná o první komiksy, jejichž vznik je spojen s knihovnou. Na základě spolupráce se 

spisovatelkou Petrou Braunovou a výtvarníkem Milanem Starým Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala

Průvodce pro děti a mimozemšťany. Komiks zaznamenal velký úspěch, a tak byl pro knihovnu v Nové Pace 

vytvořen podobný průvodce. A dobrý nápad se ujímá také v dalších knihovnách.

Dovolte na závěr použít citát náchodského rodáka z knihy Náchod, to krásné město Kostelec, které je použito na 

titulní straně komiksu: „Když jsem po dlouhých letech mohl konečně navštívit rodný Náchod, zjistil jsem, že se 

město značně změnilo. Někdy si však člověk chce vyvolat náladu zašlých a subjektivně krásných časů a 

vzdálených objektivně krásných míst svého mládí…“

Kontakt na autorku článku: andrea.souckova@svkhk.cz

Web knihovny: http://www.mknachod.cz/
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