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Zájezd do Prahy

Jitka Víchová

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnil zájezd knihovnic a knihovníků jičínského regionu do Prahy. Miluji Prahu, 

a proto jsem musela být u toho. Hlavní organizátorkou zájezdu byla paní Dana Michlová, metodička Knihovny 

Václava Čtvrtka v Jičíně a Knihovnice Královéhradeckého kraje za rok 2015.

Krátce před jedenáctou hodinou jsme se přesně podle plánu ocitli v Ostrovní ulici čp. 13 před Knihovnou Václava 

Havla. Dostalo se nám vřelého přijetí, včetně malého občerstvení. Přivítal nás ředitel knihovny pan Michael 

Žantovský. Připomněl svou nedávnou návštěvu Jičína. Krátce se také zmínil o své profesní dráze. A pak mluvil 

především o Knihovně Václava Havla, která shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a 

politický odkaz spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého 

prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisejí. Ředitelka 

jičínské knihovny paní Jana Benešová poděkovala panu Žantovskému za úvodní slovo a předala mu dárek.[1]

Poté nás pracovníci knihovny seznámili s hlavními aktivitami. Zaměřili se především na archiv, pořádané akce a 

publikační činnost. Dozvěděli jsme se, že digitální archiv v současnosti obsahuje více než 46 000 fotografií, 

rukopisů, audiovizuálních dokumentů, zvukových záznamů, vzpomínek a dopisů. Knihovna s cílem oslovit co 

nejširší veřejnost pořádá nejrůznější semináře, autorská čtení, debaty, koncerty, divadelní představení a 

konference a společně s dalšími organizacemi se podílí na udílení Ceny Václava Havla za lidská práva. Vydala 

také řadu titulů, které jsou zaměřeny zejména na dílo Václava Havla, ale i tvorbu jeho přátel a blízkých.

Všechny účastníky zájezdu uchvátila stálá expozice, nazvaná Václav Havel aneb Havel v kostce. Stěny pokrývají 

koláže fotografií a citátů. Dotykové obrazovky prostřednictvím podrobnějších informací i zvukových záznamů řadí 

jednotlivé životní etapy – rodina, divadlo, disent a prezidentství – do širších kulturněhistorických souvislostí. 

Globální „stopa“ Václava Havla je viditelná na velkoplošné interaktivní mapě.

Knihovna Václava Havla mě nesmírně nadchla.

Po pauze na oběd následovala hodinová prohlídka Národního divadla. Ve dvou skupinách v doprovodu 

průvodkyně a průvodce jsme si prohlédli divadlo od sklepa se základními kameny až po galerii, ze které jsme 

obdivovali stropní malby a lustr. V Národním divadle jsem byla mnohokrát, ale pokaždé, když sedím v hledišti a 

vidím tu nádheru kolem sebe, zažívám zvláštní pocit. Jsem hrdá na naše předky.

A musím se s vámi podělit ještě o jeden velký zážitek. Po dlouhé době jsem se setkala s paní učitelkou dějepisu. 

Od šesté třídy základní školy jsem ji neviděla. Byla jí současná knihovnice v Lukavci paní Dana Víchová. Nejenže 

máme stejné příjmení, ale jdu v jejích stopách – na základní škole učím dějepis a jsem taky knihovnice.

Myslím, že si všichni zájezd užili a nikdo nebyl zklamán. Z jarní slunečné Prahy jsme se vrátili do deštivého Jičína 

plni poznatků a dojmů. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Děkuji.

Kontakt na autorku: chotec.knihovna@seznam.cz

Web Knihovny Václava Havla: http://www.vaclavhavel-library.org/ 



[1] Co bylo tím dárkem, můžete zjistit na serveru YouTube, kde je k dispozici video Michael Žantovský vítá 

knihovníky z Jičínska v Knihovně Václava Havla, 14. 4. 2016.
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