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Víkend v roubence
Hana Hylmarová
Poslední kv tnový víkend se mnozí staropa tí ob ané pozastavovali nad tím, že v pátek
dlouho do noci, vlastn až do rána se v místní knihovn svítilo a v sobotu ráno byl také
nezvyklý shluk ženských p ed roubenkou (ve Staré Pace je knihovna umíst na v
zrekonstruované roubené staré škole). Daly si tu totiž dostavení ko knihovnice z r zných
knihoven Královéhradeckého a Pardubického kraje. Když vloni kolem chaloupky projížd ly na
zájezd do N mecka, nedalo jim to, roubenku navštívily a hned si zamluvily, že se tu ur it za
rok v kv tnu sejdou. Velmi je zaujala p da chaloupky a plánovaly si, že se bude spát na
p d . Jenže lov k míní a p íroda m ní. Vzpome me si, jak studené bylo letošní jaro, a ten
poslední kv tnový víkend to jen dosv d il. Našly se však dv odvážné knihovnice, které na
p d spaly, ovšem ráno jsme je málem vysekávali z ledu. Ale p ežily. A pro vlastn
knihovnice p ijely?
Regionální výbor SKIP po ádá obdobná setkání knihovnic každý rok. Na programu je
vým na zkušeností a dobrých rad z oboru, novinky, dobré nápady z praxe. Jde však také o
pot ebu tzv. „zm nit lokál“ a odpo inout si. Po nezbytném seznámení se s knihovnou a s
historií Staré Paky p išla na adu ve e e v místní vyhlášené restauraci Sokolovna. Po návratu
do knihovny na kolegyn
ekalo p ekvapení. Dana Pešková – zkušená výtvarnice a
dekoratérka z Poh eba ky u Pardubic - pravideln n kolikrát do roka p ijíždí k nám do Staré
Paky a spolu s nadšenými místními ženami i dívkami vytvá í drobné dáre ky a váno ní i
velikono ní výzdobu. Vždycky nás nejprve naladí n jakými novinkami, p iveze spoustu
materiálu a drobné výrobky, které lze za levný peníz nakoupit a ud lat tak radost sob nebo
svým blízkým. (Podrobn jší informace naleznete v oddíle Knihovna místního zpravodaje
Podhoran, 2004, .2, s.7.) Tentokrát m la Dana p ipravené povídání o harmonii energie,
p ivezla mnoho polštá k pln ných pohankou a špaldou, dobrých nápad i rad a diskutovalo
se dlouho do noci. Potom vzala kolegyn Darka St edová z trutnovské knihovny do ruky
kytaru a hrálo a zpívalo se do rána. Ke spánku jsme se ukládali až po t etí hodin ranní a na
karimatkách jsme se zase až tak pohodln nevyspali. Ale ráno si to všechno vynahradilo. Do
nového dne nás p ivítalo sluní ko a po nezbytné káv jsme se vydali na pochod za krásami
Staropacka. V plánu bylo, že p jdeme na Kumburk, což je nyní rekonstruovaná z ícenina
kdysi mohutného hradu, ale n které kolegyn sp chaly dom , proto jsme si vyšlápli na
Staropacké hory. I tak nám bylo skv le!
Kolem poledne se chaloupka za ala vyprazd ovat a z stal jen pocit krásn prožitých dní.
Tak za rok zase n kde jinde.
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