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Z Městské knihovny v České Skalici je Knihovna Barunky Panklové

Lada Kabelová

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znovu as za dvě stě let anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té 

doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“

List. 17. 12. 1851

Právě tato slova Boženy Němcové zazněla před zahájením tradičního novoročního ohňostroje na náměstí v České Skalici a 

symbolicky tak uvedla rok 2020, rok, kdy si nejenom naše město připomíná velkou spisovatelku 19. století a zakladatelku novodobé 

české prózy.

Když na prvním setkání zástupců českoskalických organizací i spolků věnovaném plánování akcí spojených s Rokem Boženy 

Němcové (https://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/kultura/rok-bozeny-nemcove/) zazněla myšlenka vedoucí knihovny na 

vystoupení českoskalické městské knihovny z anonymity městských knihoven a přejmenování

na Knihovnu Barunky Panklové, byla  vedením města hned v začátku podpořena. Akt přejmenování se tak stal součástí největší 

oslavy Roku Boženy Němcové v České Skalici v sobotu 1. února 2020.

Slavnost, spojená se dnem otevřených dveří, začala ve 13 hodin a předcházelo jí dopolední kladení kytic a věnců u pomníku Boženy 

Němcové v parku na náměstí.

Po úvodním přivítání proběhl před budovou knihovny krátký program. Vedoucí knihovny

Bc. Lada Kabelová nejdříve přítomným vysvětlila důvody, proč se v názvu objevilo spisovatelčino dívčí jméno. Prvním z důvodů, ryze 

pragmatickým, byla skutečnost, že ve volbě své patronky českoskalickou knihovnu už před mnoha lety předběhla domažlická 

knihovna. Druhým bylo spojení města Česká Skalice a nedalekých Ratibořic s vlídným dětstvím Boženy Němcové více než s mnohdy 

tvrdou dospělostí. 

Barunka Panklová vyrůstala v nedalekých Ratibořicích, u zámku, kde pracovala její matka Terezie Panklová a otec Johann Pankl ‒ 

panský kočí, který byl často mimo domov, protože doprovázel svou paní, vévodkyni Zaháňskou.  Otec Barunky Panklové mluvil jen 

německy

a s dcerou měl vřelý vztah. S matkou Barunka tak hezký vztah neměla, o čemž svědčí i její vzpomínky a dopisy: 

„Matka byla přísná, k nám dětem málomluvná.“ Tohle je svědectví samotné Boženy Němcové. Velmi vzácné, protože spisovatelka 

se o své matce zmiňovala zřídka. „Vždycky mi všecko zhurta poroučela a za všecko hned trestala, a za trest jsem ji měla vždy 

odprositi a poděkovat za ten trest. To bylo pro mne něco hrozného a nikdy jsem to neudělala, kdyby mne byla utloukla… Otec mohl 

se mnou svést, co chtěl; on mě znal a vždy vlídně mluvil na nás a já bych proň do ohně skočila, když se na mne krásným svým okem 

podíval a řekl: Jdi, Běto, učiň tak

a tak!“  Ty dvě se prostě neměly rády. Barunka zůstávala vůči matce vzdorná, nic jí nesvedla po vůli a rozčilovala ji stále v kuchyni i v 

pokoji svou nepoddajností. 

Barunka chodila s ostatními dětmi pěšky do školy v České Skalici (dnes muzeum Barunčina škola). Ve školní matrice při farní škole v 

České Skalici se u jména Barbara Pankel nachází poznámka, že už v první třídě trochu psala a slabikovala.  

Jak to měla Barunka se školou, doplnila další z účinkujících slavnosti přejmenování knihovny, paní Eva Schwarzová, a citovala 

několik pasáží z dopisů Boženy Němcové i povídky Pan učitel.

Poté následoval krátký projev místostarostky města Bc. Gabriely Jiránkové, ve kterém podpořila činnosti knihovny v dnešní době. 

Vyvrcholením programu pak byl příchod babičky s vnoučaty Barunkou, Vilémem, Janem a Adélkou, doprovázený ústřední melodií 

z filmového zpracování nejznámějšího díla Boženy Němcové. Všichni, kdo v tuto chvíli na českoskalickém náměstí stáli, jistě potvrdí, 

že se jednalo o velmi dojímavý moment, který ještě umocnily nádherné kostýmy hlavních představitelů. Během krátkého dialogu 

babičky s nejstarší vnučkou Barunkou v portálu nových vstupních dveří pak zazněly dvě babiččiny oblíbené písně v dokonalém 

podání teprve třináctileté Daniely Kozákové. Poté následovaly už jen projevy starostky města Ing. Zuzany Jungwirthové, hejtmana 

Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána, jeho náměstka a senátora pana Martina Červíčka a poslance pana Pavla Bělobrádka. 

Knihovna byla tímto slavnostním aktem přejmenována a začal den otevřených dveří ve všech třech patrech budovy na 

českoskalickém náměstí. Návštěvníci si mohli prohlédnout výzdobu v oddělení pro dospělé, poslechnout pohádku v podání komtesy 

Hortenzie v nově zrekonstruovaném oddělení pro děti, zhlédnout výstavu obálek různých vydání Babičky

na hlavním schodišti nebo se podívat do spolkových místností v nejvyšším patře budovy.

Knihovna v České Skalici, která je veřejnou knihovnou již 175 let, poskytuje pestrou paletu služeb. Nabízí velký výběr beletrie a 

naučné literatury, periodik, meziknihovní výpůjční službu a kulturní pořady pro školy a veřejnost. Každoročně se zapojuje do Noci s 



Andersenem, pořádá pravidelné měsíční středeční besedy v oddělení pro dospělé, pasování na čtenáře či tematické tvoření pro děti. 

To vše v modernizovaných prostorách s odpovídajícím vybavením.

S přejmenováním na Knihovnu Barunky Panklové dostala konečně i výrazné logo, které časem doplní i nový webový design. Odkaz 

Boženy Němcové v České Skalici žije dál…

Kontakt na autorku: mk.vedoucí@ceskaskalice.cz

Web knihovny: www.knihovna.ceskaskalice.cz
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