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Návštěva u Kryštofa Haranta a hastrmánka Pecičky

Jarmila Adolfová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně - úsek regionálních funkcí - uspořádala ve čtvrtek 12. června 2014 tematickou 

exkurzi po knihovnách regionu. Akce byla primárně určena pro dobrovolné knihovníky, ale zúčastnily se jí také 

profesionální knihovnice.

Nejdříve byla navštívena PERLA PODKRKONOŠÍ – HRAD PECKA. Nachází se v malebné kopcovité krajině mezi

Dvorem Králové a Novou Pakou. Nejznámějším majitelem hradu byl cestovatel, spisovatel a hudební skladatel 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Na letošní rok připadá 450. výročí jeho narození, proto se na hradě po celý 

rok koná mnoho kulturních a společenských akcí. My jsme měli možnost navštívit prohlídkovou historickou trasu, 

která je věnována dějinám hradu a městečka, zahrnuje pracovnu Kryštofa Haranta, rytířský sál a černou kuchyni.

Z hradu jsme krásnou procházkou došli na náměstí, kde na nás již čekala paní knihovnice Lenka Knapová, která 

nás pozvala do místní knihovny. V knihovně se nachází turistické informační centrum a je umístěna v budově 

Úřadu městyse Pecka. Dne 29. 3. 2014 byla knihovna slavnostně přejmenována na Knihovnu Kryštofa Haranta. 

Paní Lenka Knapová pro nás připravila velmi zajímavou prezentaci knihovny a moc milé posezení. Přišla nás 

pozdravit i paní starostka Hana Štěrbová.

Poté jsme se jeli podívat do Místní knihovny ve Vidonicích, které leží nedaleko městečka Pecky. Knihovna se 

nachází v nově zrekonstruované autobusové zastávce v obci a knihovnické služby zde zajišťuje paní Lenka 

Knapová.

Cestou z Vidonic do Pecky jsme se zastavili na vyhlídce a pokochali jsme se malebnou kopcovitou krajinou

Podkrkonoší. Protože nám přálo počasí, naskytl se nám překrásný výhled na hlavní masív Krkonoš se Sněžkou a 

Černou horou.

Z vyhlídky jsme se vrátili zpět do městečka Pecka, kde jsme navštívili Pohádkovou infokancelář hastrmánka 

Pecičky a výstavu historických příběhů, vytvořenou na základě Peckovských pohádek. Úryvky z pohádek nám 

přečetla sama autorka knihy PECKOVSKÉ POHÁDKY DĚDEČKA ALOISE paní Naděžda Hamanová. Její poutavé 

vyprávění by se dalo poslouchat celé hodiny, ale bohužel jsme museli pokračovat v naplánovaném programu.

Jeho dalším a posledním bodem byla návštěva Místní knihovny ve Vidochově, která se nachází v budově 

obecního úřadu a o knihovnu se stará knihovnice paní Věra Poláková.

Každý tematický zájezd, který pořádá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, nám přinese plno nových a zajímavých 

informací a podnětů k další práci v našich knihovnách.

Kontakt na autorku: radimujicina@seznam.cz

Web knihovny: http://www.pecka.knihovna.cz/, http://www.pecka.knihovna.cz/pobocka-vidonice/,

http://knihovnavidochov.webk.cz/pages/uvod.html
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