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Čapkovský seminář a 
Čapkiana           

Božena Blažková           
 

     Když regionální výbor SKIP společně s náchodskou knihovnou začal připravovat 
seminář Cesta Devatera pohádek, nastal nejprve problém s volným termínem. Nakonec 
jsme se dohodli na dnech 16. a 17. května. Akce byla naplánována na pátek a v sobotu 
měla být doplněna výšlapem na Hejšovinu. Následně jsme zjistili, že v tomto termínu 
pořádá Společnost bratří Čapků v Malých Svatoňovicích II. ročník Studánecké Čapkiany - 
24hodinové četby prací tří sourozenců Čapkových a interpretace textů hodnotících jejich 
tvorbu a činnost. Rozhodli jsme se seminář přesunout z Náchoda do Svatoňovic a 
připravit pro Čapkianu blok knihovnického čtení. Po prvotním velkém zájmu se však v 
našem regionu našlo jen osm zájemců. A tak jsme rozeslali pozvánky i ostatním 
regionům. Nakonec se nás sešlo celkem šestnáct a akce se mohla uskutečnit. 
Nejvzdálenějšími účastnicemi byly kolegyně z Teplic v Čechách.  
 
      Lektorem semináře byl známý a oblíbený náchodský emeritní profesor a čapkolog 
Aleš Fetters, který pro náš zpravodaj připravuje rubriku Ecce homo. Přednáška byla 
tradičně okořeněná jemným humorem pana profesora a spoustou zajímavých informací z 
dětství a života sourozenců Čapkových. Zároveň byla také malým průvodcem po okolní 
krajině. 
 
      Po příjemně stráveném odpoledni v zasedací místnosti Obecního úřadu v Malých 
Svatoňovicích jsme se přesunuli do kulturního klubu, kde bylo v 17 hodin slavnostní 
zahájení Studánecké Čapkiany. Začátek někteří kolegové nestihli, protože čekání na jídlo 
v místní restauraci se poněkud protáhlo. Na vystoupení předsedy českého PEN klubu 
Jiřího Dědečka, který převzal nad setkáním záštitu, jsme už byli v plném počtu. Mezi 
čestnými hosty byla i vnučka Josefa Čapka PhDr. Kateřina Dostálová a MUDr. František 
Dostál, manžel Aleny Čapkové. Zajímavé byly příspěvky ředitelky památníku Karla Čapka 
ve Strži paní Kristiny Váňové a PhDr. Marty Váňové z Památníku národního písemnictví v 
Praze, které osvětlovaly vznik putovní výstavy Slovensko bratří Čapků, která byla 
instalována v malém sále kulturního klubu. Součástí výstavy byly i panely připomínající 
vznik Společnosti bratří Čapků. 
 
      Po dvacáté hodině se program z velkého sálu přesunul do obřadní síně. Na naše 
knihovnické vystoupení došlo až kolem 23. hodiny. Četli jsme povídky, apokryfy, 
cestopisy, ukázky z díla Josefa Čapka. Doufám, že některé příspěvky neodrážely 
současný zdravotní stav předčítajících - Návod jak stonati, Když bolí zuby a Rýma. 
Některé kolegyně seznámily přítomné s ukázkami z besed, které v knihovnách pořádáme. 
Zazněla i ukázka z knížky Jeden i druhý, která byla doplněna krátkou vzpomínkou na 
kolegu Ladislava Vacinu.  
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      Odcházeli jsme kolem druhé hodiny ranní, protože nás čekal časný odjezd do Polska. 
Studánecká Čapkiana pokračovala až do soboty do 17 hodin, ale nás čekalo setkání s 
polskými kolegyněmi a společný výšlap na Hejšovinu, kde nás přivítal i sám velký 
kouzelník Magiáš. Nechyběl ani zpěv a zajímavý literárně-vlastivědný výklad pana 
profesora. Počasí nám přálo, a tak se vyvedl i závěr v místní "pstruhárně", kde si některé 
z kolegyň svůj oběd i vlastnoručně ulovily. 
 
      Při loučení na náchodském nádraží zněla jen samá chvála a díky organizátorům. 
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