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Reportáž "psaná" na kole aneb 
Knihovníci knihovníkům!           

Danuše Kolářová           
 

     Motto: 
Knihovnice, "šedé myšky"?! 
To už dávno neplatí! 
Sportovci jsme přece všechny, 
co na kolech uhání! 
Provětráme hlavu, faldy, 
opečeme buřtíky. 
A vrátíme se zase rády 
zpátky mezi regály! 
 
      Zajímavé knihovny okresu, tak zněl název cyklistického výletu, který byl společnou akcí knihovníků 
mikroregionu Urbanická brázda. V neděli 6. července se krátce před devátou hodinou sjíždějí do místa 
startu (knihovna Roudnice) účastníci a doprovodné vozidlo. Po malém občerstvení jsou rozdány 
informační materiály, organizační pokyny a zvolena vedoucí výletu, kterou se stává metodička Táňa 
Čejková, která pro nás připravila téměř 60 km dlouhou trasu. 
 
      Krátce po deváté hodině vyjíždí pět knihovnic a jeden knihovník ve věku od 30 do 60 let a doprovodné 
vozidlo s pevným odhodláním ve zdraví dosáhnout cíle! Povedlo se! V 18.30 sesedáme (padáme) z kola, 
unavení, ale hrdí na svůj výkon. Probíhá poslední focení a vrháme se na grilování. 
 
      Zdá se vám, že jsme jeli dlouho?! Ale nejen sportem "živ je knihovník"! Nechtěli jsme jen polykat 
kilometry, ale zároveň i navštívit netypické knihovny, pobavit se, potkat zajímavé lidi, potěšit oko letní 
krajinou, poznat historické památky a vidět náš kraj očima cykloturisty. Ztracenou energii jsme doplňovali 
nejen v navštívených knihovnách, kde nám kolegyně knihovnice připravily bohaté pohoštění, ale i v 
příjemných hospůdkách, které jsme cestou "potkávali". Průběh výletu jsme si pečlivě zaznamenávali 
(razítka, podpisy, účtenky) do předem připraveného itineráře.  
 
      Naše trasa začínala v Roudnici a pokračovala dále směrem Radostov, Hrádek u Nechanic, Nový 
Přím, Dolní Přím, Popovice, Sobětuš, Janov, Kopaniny, Mžany, Dub, Sadová, Dohalice, Mokrovousy, 
Třesovice, Střezetice, Dlouhé Dvory, Probluz, Horní Přím, Těchlovice, Libčany, Lhota pod Libčany, 
Praskačka, Sedlice, Žižkovec. Celý den nás provázelo pěkné počasí, dobrá nálada i vstřícné jednání. 
Společná cesta vyvrcholila posezením na zahradě manželů Černohlávkových v Žižkovci.  
 
      Kdo všechno se na akci podílel a komu je zapotřebí vzdát hold za podíl na organizaci, za účast i 
propagaci? Nápad vznikl v dobřenické knihovně. Informační materiály připravila Táňa Čejková (KMHK). 
Doprovodné vozidlo řídila a zásobování zabezpečovala Ilona Halbrštátová (knihovna Libčany). První 
pomoc poskytovala členka Červeného kříže Ivana Novotná (knihovna Roudnice). Servis kol zajišťoval 
Petr Černohlávek (knihovna Sedlice). Peloton doplnily Marie Klapková (knihovna Obědovice), Květa 
Juríčková a Danuše Kolářová (knihovna Dobřenice). Závěrečné posezení v cíli připravila Iva 
Černohlávková (knihovna Praskačka). Bohatou fotodokumentaci zajistili T.Čejková, P.Černohlávek a 
I.Halbrštátová ( http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám, přehled akcí).  
 
      Vzhledem k bohatému doprovodnému programu jsme zase tak dlouho nejeli:, co myslíte? Naše 
očekávání - lépe se poznat, načerpat síly a prožít krásný den - se bohatě naplnila. Věříme, že touto akcí 
jsou položeny základy nové tradice a doufáme, že se náš peloton bude zvětšovat, cyklisté zlepšovat a že 



se vypravíme časem i za hranice okresu! Srdečně zveme vás - milovníky knihoven a knih, vás - milovníky 
kol, vás - milovníky přírody i vás - milovníky internetu: pojeďte příště s námi! 
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