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Minisjezd dětských čtenářů v České Skalici

Markéta Tučková

Městská knihovna Česká Skalice pořádala v květnu letošního roku v pořadí již 28. Minisjezd dětských čtenářů. V 

českoskalické knihovně všechny účastníky přivítala knihovnice dětského oddělení Helena Skořepová. Nechyběli 

mezi nimi čtenáři z Batňovic, Hronova, Náchoda, Nového Města nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Teplic nad 

Metují a Vysokova. Malí čtenáři se pod vedením místních žáků ZŠ pustili do prohlídky knihovny. V dětském 

oddělení na ně čekalo hned několik úkolů, do jejichž plnění se s chutí pustili. My knihovnice jsme se usadily na 

nově vybudované venkovní terase, vyzkoušely nová křesílka a stolečky. Při kávě a malém občerstvení jsme si 

krátce popovídaly o problémech knihoven a vyměnily si názory. Mezitím dorazili na terasu naši dětští čtenáři. Zde 

všechny přítomné uvítala paní ředitelka Mgr. Martina Zálišová a popřála nám, aby se nám celý den v České 

Skalici vydařil. Po malé přestávce a výborných dortíčkách jsme se všichni vydali na poučnou procházku městem. 

První zastavení bylo v Barunčině škole, kde jsme se dozvěděli mnohé o školství první poloviny 19. století. Nikomu 

neuniklo, že školu v letech 1824-1833 navštěvovala Barbora Panklová, a jak jsme zjistili, byla vzornou a pilnou 

žákyní. Ve škole se nacházela také výstava věnovaná prusko-rakouské válce, která se v roce 1866 nevyhnula ani 

České Skalici a jejímu okolí. Naučná cesta pokračovala k hlavní budově Muzea Boženy Němcové, kde je 

umístěna expozice zabývající se dílem a životem slavné spisovatelky. V areálu rovněž nalezneme Muzeum textilu 

a můžeme si tak připomenout dnes již zaniklé textilní výrobní procesy a řemesla. Naše společná procházka 

končila u Vily Čerych, kterou nás provedla milá průvodkyně Kateřina Kozáková. Čtenáři i knihovnice směli 

nahlédnout skoro do všech místností. Vila Čerych je spjata s významnými jmény už od doby svého vzniku, ať už 

se jednalo o majitele a příslušníky slavných mecenášských rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autory návrhů vily 

a zahrady Otakara Novotného a Josefa Kumpána. Po roce 1989 ve svých prostorách přivítala mnoho 

zajímavých osobností působících v různých oborech lidské činnosti. V roce 2010 se vila se zahradou stává 

filmovým místem Odcházení Václava Havla. Při prohlídce interiéru jsme viděli fotky z natáčení jmenovaného filmu. 

Nechyběly ani kostýmy, které si oblékla Dagmar Havlová. Vilu obklopuje rozlehlá zahrada s okrasným jezírkem, 

altánem, pergolou, bylinkovými a zážitkovými záhonky. Nalezneme tu velké množství vzácných keřů a dřevin. 

Lavičky přímo vybízejí k posezení a rozjímání. Po projití a prozkoumání krásné zahrady, kterou nás provedla 

Markéta Lajská, naše setkání končilo. Děti si odnášely nové vědomosti, poznatky a zajímavosti z pěkného města, 

jakým Česká Skalice bezesporu je. 

Děkujeme knihovnici Heleně Skořepové za milé přijetí a perfektní organizaci celého dopoledne!

O předchozích dvou ročnících pojednávají ve zpravodaji U nás články: Minisjezd čtenářů poznával středověk (roč. 

24 (2014), č. 3) a Minisjezd dětských čtenářů náchodského regionu 2015 (roč. 25 (2015), č. 3). 
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