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Vydařená exkurze           
Irena Gillová a Ilona Halbrštátová           

 
     Knihovnu můžeme přirovnat k lékárně, kam si chodíme pro povzbuzující léky a hojivé 
balzámy, a dobrého knihovníka k lékárníkovi, který vhodný lék doporučí, upozorní nejen 
na jeho léčivou sílu, ale i na vedlejší účinky, a hlavně přidá vlídné slovo i úsměv. Právě k 
takovým lékárnám duší na Náchodsku směřovala naše exkurze.  
V sobotu 7. května pořádalo metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové pro 
neprofesionální knihovníky exkurzi do náchodské knihovny. Sraz účastníků byl v 8 hodin 
před budovou VČE u hlavního nádraží v Hradci Králové, kde nás čekal objednaný 
autobus, který nás nejdříve dovezl do nevelké obce Studnice. Zde nás přivítala 
místostarostka obce, která nám stručně představila obec Studnici a přilehlé obce (Bakov, 
Řešetovu Lhotu, Starkoč, Třtice, Všeliby a Zblov).Provedla nás nově zrekonstruovanou 
budovou. Proč jsme se zastavili právě v této obci? V roce 1999 získala ocenění Vesnice 
roku.  
Hned první dojem potvrzuje, že skvělá umístění Studnice v regionálních i 
celorepublikových soutěžích jsou zasloužená a obec je v dobrých rukou. Zastupitelé 
smysluplně využívají dotací Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy 
venkova. Připravují i další projekt, jehož součástí je zřízení bezdrátového internetu do 
domácností, bezdrátového rozhlasu a vybavení obecního úřadu a základní školy moderní 
počítačovou technikou. Studnický zpravodaj informuje o dění v obci a obecní úřad též 
podporuje vydávání sborníku Rodným krajem. Zástupci obce starosta Jan Regner a 
místostarostka paní ing. Helena Toldová poskytli účastníkům mnoho námětů k 
prohloubení spolupráce obecního úřadu a knihovny.  
Prohlédli jsme si i studnickou knihovnu, která získala ocenění Knihovna roku 2002. V 
zasedací místnosti na nás čekal knihovník z Řešetovy Lhoty – pan Aleš Antoš. Aktivní 
knihovník! Připravil si pro nás malou přednášku o knihách – klenotech, které má ve své 
knihovně. Přečetl úryvky z knih. Pochlubil se, co všechno dělá pro své čtenáře, jak se jim 
snaží být co nejvíce nápomocen. Dále se rozvinula diskuze o současných knihách a 
čtenářích. Kdyby každá obec měla tak aktivního, sečtělého a moudrého knihovníka, který 
rád a dobře dělá svoji práci!  
Pan knihovník Antoš je jako vystřižený z Raisových Zapadlých vlastenců. Horlivě 
shromažďuje archiválie objevené na půdách a v truhlicích starousedlíků, bedlivě je 
studuje, třídí a vybírá to, co zachycuje slavnou minulost obce a osudy významných 
rodáků. Práce archiváře a kronikáře tak užitečně prolíná do práce knihovníka, který 
čtenářům zprostředkovává zajímavé informace o minulosti a zároveň upozorňuje mladé 
čtenáře na možnost nalézt v knihovně potřebné informace. Široké spektrum zájmů pana 
Antoše, který je knihovníkem už více než 30 let, je obdivuhodné a nadšení, s jakým o své 
práci hovoří, je nakažlivé.  
Cestou do Náchoda jsme se zastavili u obce Třtice, kde za vsí vyvěrá jedinečný pramen 
železito-uhličité kyselky, kterou jsme si ochutnali. Kolem poledne jsme dorazili do 
Náchoda, kde na nás již čekala knihovnice paní Věra Škraňková a dovedla nás do 
Městské knihovny.  
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Zde jsme si nejprve prohlédli třetí patro, kde je studovna a čítárna. V historické jídelně nás 
přivítala ředitelka knihovny Marie Sobotková. Nejprve nás seznámila s historií budovy a 
poté nám představila knihovnu jako takovou. Povídali jsme si o knihovnických 
zkušenostech i problémech.  
Ve druhém patře knihovny je dětské oddělení, které po rekonstrukci získalo velký prostor 
pro činnost. Upoutala nás příjemně ztvárněná výzdoba (veliké vyšívané sluníčko na 
stěně) a celková vybavenost – počítače, dataprojektor s plátnem, maňáskové divadlo a 
variabilní, příjemný interiér.  
V přízemí je půjčovna pro dospělé. Ohromný prostor, který má zajímavě řešené regály, 
rozložené po celé místnosti ve tvaru srdce. Je zde i dostatek místa k sezení. Pro lepší 
orientaci jsou všude vyvěšené tabulky, kde se nacházejí jednotlivé žánry. Poezie je 
umístěna v mezipatře, kde jsou i stolečky a židličky k sezení. Pochopitelně jsou zde i 
počítače s internetem.  
V suterénu je skladiště s pojízdnými regály. Další, menší, sklad se starším fondem je 
mimo budovu.  
Překvapilo nás, kolik akcí připravují a dělají, i když knihovna má „jen“ 12 zaměstnanců. 
Celý fond je uložený v počítači a je používán knihovnický program KP Sys.  
Exkurze v náchodské městské knihovně byla nesmírně příjemným a přínosným zážitkem 
pro účastníky. Průvodkyní po historické budově knihovny, která nedávno prošla rozsáhlou 
a velmi citlivou rekonstrukcí, byla ředitelka knihovny. I v této knihovně se návštěvníci mají 
možnost setkat s úctou k minulosti a tradicím. Knihovníci umí vzbudit zájem čtenářů o 
regionální publikace a tisk. Region pro ně však není vymezen jen hranicemi současného 
státu, ale zahrnuje i historicky blízké Kladsko. V knihovně se konají téměř denně osvětové 
akce – pořady pro maturanty, happeningová čtení neboli literární noci apod. V době naší 
návštěvy vrcholila náchodská Prima sezóna 2005, která také přesahuje hranice 
Náchodska a k níž knihovna přispívá vrchovatou měrou. Putování po stopách spisovatele 
Josefa Škvoreckého, zdejšího rodáka, a realita květnových dnů roku 1945, viděných jeho 
očima, to vše bylo vítaným zpestřením oslav kulatého výročí osvobození naší republiky.  
Cestou k autobusu jsme se podívali, kde bydlel a žil spisovatel Josef Škvorecký. Poté nás 
autobus odvezl na Dobrošov a vyložil u Jiráskovy turistické chaty s rozhlednou. Všichni 
jsme se dobře „nabaštili“ a hned poté vylezli na rozhlednu (622 m n.m.). Z rozhledny je 
krásný panoramatický výhled – na Krkonoše, kde dominuje pohled na Sněžku, na Orlické 
hory, na městečka v podhůří (Hronov, Červený Kostelec, Náchod a jeho zámek, Police 
nad Metuj, a Nové Město nad Metují) a na vodní nádrž Rozkoš.  
Při cestě z Dobrošova nás autobus vysadil u hospody Port Arthur a zde jsme s paní 
Škraňkovou započali literární procházku „S Dannym Smiřickým po Náchodě“. V Port 
Arthuru pořádali studenti jazzové koncerty. Další zastavení bylo u doktorovy vily (Dannyho 
dětství), pak jsme okolo náchodského pivovaru došli na most (hlouposti a rošťárny 
Dannyho a jeho kamarádů), prohlédli jsme si továrníkovu vilu (odkud se často ozývala 
hudba, kde se tančilo a kde bydlela jedna z Dannyho lásek) a zastavili se před domem, 
kde bydlela Irena (další z životních lásek), a přes železniční most jsme došli až na 
náměstíčko. Bohužel náměstí a gymnasium jsme už z časových důvodů nestihli, a tak si 
je necháme na příště. Naše poděkování patří Věře Škraňkové, která na každém 
jmenovaném místě přečetla výstižný a vtipný úryvek ze Škvoreckého knih.  
Výlet to byl pěkný, všem se moc líbil, mnoho nového jsme uviděli a rádi jsme se sešli s 
kolegy knihovníky.  
Děkujeme touto cestou všem organizátorům za „prima sobotu“.  
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