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Knihovnický bál se v Čistěvsi vydařil
Jaroslav Balcar
První akcí ke 130. výročí Čtenářské besedy v Čistěvsi byl knihovnický bál. V jeho úvodu Jaroslav Balcar přečetl zápis z
ustavující schůze, která se konala 12. února 1888:
„Bylo usneseno, by beseda ihned v život vstoupila v naději, že Václavem Skvrnou mladším předložené a ihned schůzí
schválené stanovy c. k. místodržitelství schválí. K odebírání určeny následující časopisy: Světozor, Humoristické listy,
Polaban, Chrudimský hospodářský list, Libuše, Matice lidu. Pan Jan Hruška uvolil se dávati besedě Hlas národů
zdarma.
Členský příspěvek určen na první čtvrtletí 50 kr. a byl ihned jednatelem od přítomných členů vybrán. Členů přihlášeno
24 činných a 8 řádných. Skvrna Václav, prozatímní jednatel, Jan Hruška, prozatímní předseda.“
Hudební úvod bálu obstarala třemi písněmi třináctiletá nadějná zpěvačka z Čistěvse Johana Chvátilová, po ní zahrál
několik písní Jarka Nohavici Michal Vejprava a místo předtančení strhla přítomné k velkému aplausu Blažena Balcarová
cikánským tancem. A pak už se chopila hudební produkce ve velké pohodě hrající skupina Voči, v níž vynikající výkon
podával sólový kytarista, osmnáctiletý Matěj Balada. Parket byl prakticky stále plný, neboť pečlivě vybraný repertoár k
tanci přímo sváděl. O půlnoci proběhla netradiční tombola, z níž si většina návštěvníků odnesla domů knihy. Před
druhou hodinou bál finišoval a poslední tři kousky si s kapelou zazpíval jako host Jaroslav Balcar.
První akce oslav se vydařila k velké spokojenosti pořadatelů i příchozích, kteří se dostavili v hojném počtu i z okolních
obcí.
Poznámka redakce: Nejedná se o první knihovnický bál, který se v Čistěvsi konal. Pan knihovník uspořádal první ročník
této akce již v loňském roce. Více v 2. čísle zpravodaje U nás z roku 2017: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-naspdf_archiv/20170216.pdf.
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