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Vyšla kniha Zvič naslouchá příběhům
Marta Staníková
ANTOŠOVÁ, Lenka, Filip PÝCHA, Karel MARTINEK, Lucie BALIHAROVÁ a Marta STANÍKOVÁ. Zvič naslouchá
příběhům: pověsti Královédvorska. Dvůr Králové nad Labem: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad
Labem, 2016, 203 s. ISBN 978-80-270-0102-6.
Dominantou Královédvorska je hora Zvičina, která, jak praví jedna z pověstí, dostala své jméno podle Zviče,
slovanského boha světla a dobra. Královédvorští věří, že dobrý bůh Zvič dodnes hlídá svůj kraj a bedlivě sleduje,
co se pod horou děje. A když hledí dolů k řece, určitě i naslouchá příběhům od nás z Královédvorska.
Ve čtvrtek 29. září 2016 byla za přítomnosti Žofie Bavorské, královny věnného města Dvůr Králové nad Labem,
pokřtěna nová kniha královédvorských pověstí s názvem Zvič naslouchá příběhům. Publikace je malým
literárním průvodcem, který čtenáře postupně provede městem Dvůr Králové nad Labem a většinou obcí
Královédvorska. Obsahuje celkem 89 pověstí. Některé už čtenáři znají z knihy Pověsti Královédvorska, kterou
knihovna vydala v roce 2004, jiné jsou zcela neznámé. Pojetí legend se také různí; naleznete zde romanticky
laděné příběhy i ty, které se nesou více v realistickém duchu. Na jejich převyprávění se podíleli: Lenka Antošová,
Filip Pýcha, Karel Martinek, Lucie Baliharová a Marta Staníková. Kniha je doplněna o malebné ilustrace Kateřiny
Hornychové Baliharové. Pomyslnou třešničkou na dortu je vložené CD s 11 nově složenými autorskými písničkami
Filipa Pýchy.
Přílohu publikace tvoří vítězné práce ze soutěže POKRuj (POvěsti KRálovédvorska), kterou vyhlásila Městská
knihovna Slavoj na jaře roku 2016. Kniha je věnována všem Královédvorákům, kteří se snaží poznávat a
zvelebovat naše městečko a okolní obce, všem návštěvníkům a turistům a také všem příznivcům psaného slova.
Pokud se vám publikace Zvič naslouchá příběhům dostane do ruky, přejeme vám příjemně strávené chvíle
s knihou doma v křesle nebo třeba i s batohem na cestách.
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