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Výstava, vernisáž a vzpomínkový 
večer v Hronově           

Božena Blažková           
 

     Na pozvánce, kterou jsem dostala od Knihovny Egona Hostovského v Hronově, bylo 
napsáno: Egon Hostovský - 100 let. Hlavní organizátoři - Kulturní a informační středisko 
Hronov a Regionální muzeum v Náchodě - připravili na 16. dubna bohatý kulturní program. 
 
      Výstava, která podrobně a zajímavě dokumentovala životní cestu a dílo hronovského 
rodáka spisovatele Egona Hostovského, byla doplněna fotografiemi izraelské autorky Šai 
Ginotové. Instalací výstavy s názvem Na počátku… připomnělo Regionální muzeum v 
Náchodě židovský původ Egona Hostovského. Uvedené fotografie jsou uměleckým a 
originálním ztvárněním Bible a dotýkají se nejen stvoření světa, ale i vztahu člověka a 
přírody. Tato putovní výstava byla zprostředkována Mezinárodním křesťanským 
velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ) - českou pobočkou a izraelským velvyslanectvím v České 
republice. 
 
      Hlavní projev na vernisáži obou výstav měl PhDr. Václav Sádlo, ředitel Regionálního 
muzea v Náchodě, který zároveň představil i novou publikaci "Egon Hostovský a rodný kraj", 
kterou vydalo nakladatelství Bor v edici Domov. 
 
      Po vernisáži a krátkém čase na prohlídku obou výstav následoval vzpomínkový večer, 
jehož součástí bylo i předání čestného občanství in memoriam Egonu Hostovskému, které z 
rukou starostky města Hany Nedvědové převzala spisovatelova dcera PhDr. Olga 
Castiellová-Hostovská. Hudební vstupy zajišťovali hudebníci hronovské Základní umělecké 
školy a o přednes se postarali členové místního ochotnického spolku. O autorovi zasvěceně 
pohovořil Mgr. Aleš Fetters. Druhý vzpomínkový večer se konal následující večer v Náchodě.
 
      O životě a díle jednoho ze slavných hronovských rodáků se více dočtete v rubrice ECCE 
HOMO a ve výše zmíněné publikaci, která by neměla chybět ve fondech větších knihoven. 
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