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Na knihovnickém bále v Čistěvsi bylo veselo

Lubomír Douděra

Obecní knihovna Čistěves uspořádala v sobotu 25. února 2017 první knihovnický bál. Jeho zahájení provedl 

místní knihovník Jaroslav Balcar, který přivítal početné tancechtivé příznivce a na úvod přečetl z nalezené „Knihy 

protokolní čtenářsko-hospodářské besedy v Čistěvsi“ z let 1888–1903 „Provolání k občanům Čistěveským a 

Lipským“ před zřízením Besedy z 31. ledna 1888, které se neslo v duchu hesla „Osvětou k svobodě a blahobytu“.

A protože jedním z nejslavnějších českých knihovníků byl Jaromír Nohavica, úvodních dvanáct písní bylo z jeho 

bohatého repertoáru a publiku je k tanci i poslechu zahrál Michal Vejprava.

Další překvapení přišlo hned poté: svoji zájmově uměleckou činnost ukázala paní Blažena Balcarová a předvedla 

skvělé taneční představení na ohnivé rytmy.

To se již připravila chlumská skupina Voči a předložila přítomným chutné rockové taneční menu. Rychlé písně se 

střídaly s pomalými a parket byl v neustálé permanenci. Tanečníci si hudbu dosyta užívali a předváděli leckdy 

nevídané taneční kreace.

Před půlnocí proběhla netradiční knižní tombola, kdy si zájemci vybrali ze zajímavé knižní nabídky. Mezitím se 

hudebníci posilnili pochoutkami, které připravil pro celý večer gastronomický mistr František Švehla, a poté jejich 

produkce do půl druhé gradovala. Výborní muzikanti se za svůj perfektní výkon dočkali velkých ovací a publikum 

je dlouho nepustilo z jeviště.

Ale to již byla připravena folková skupina ZASE a nadchla zcela jiným repertoárem. Tanečníci ji vyprovodili z pódia 

s velkým potleskem až se čtvrtou hodinou ranní, čímž byla vydařená společenská akce v krásných prostorách 

čistěveského klubu Dílna zdárně ukončena.

Publikováno také v Hradeckém deníku.[1] Na stránkách zpravodaje je článek zveřejněn s drobnými úpravami a se 

souhlasem autora i redakce.
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