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Putovní "Potulná pohádková 
země" odstartovala           

Jana Sehnalová           
 

     Milí andělé dětských knihoven! 
Chci vám poděkovat za to, že se s nadšením a láskou staráte o dětská srdce a sny jako 
poslední statečné majáky světla ve světě plném chamtivosti, závisti a nelásky. Vytváříte 
kousek světa, kde je teplo a slunečno a veselo. Za to vám moc děkuju - za všechny děti, 
které u vás čtou knížky a nezabíjejí nepřátele v počítačových hrách. Děkuji vám za vaši 
sílu, lásku a odvahu i obětavost, protože všude jinde byste měly zaručeně vyšší plat než 
teď. Ale ne všechna práce se srdcem lidí se dá koupit! 
A protože máme stejný cíl - zase v dětech i v dospělých probudit lidské city, po léta 
potlačované konzumní společností - nabízím vám pohádkovou zemi, kterou jsem si 
vytvořila pro radost vlastní i ostatních, k pomoci při vašem snažení! Vaše Vítězslava 
Klimtová, hlavní čarodějnice Pohádkové země. 
 
      ... těmito slovy začínal dopis, který loni v listopadu adresovala spisovatelka a 
ilustrátorka Vítězslava Klimtová českým děckařkám. Tento dopis odstartoval spolupráci 
mezi paní Klimtovou, hlavní čarodějnicí Pohádkové země, zabydlené dobrými i škodolibými 
skřítky, půvabnými vílami a domestikovanými čerty, a Klubem dětských knihoven SKIP. 
Výsledkem spolupráce je (zatím) dvouletý projekt putovní výstavy figurek z ateliéru paní 
Klimtové, které budou pod názvem Potulná pohádková země cestovat po českých 
knihovnách.  
 
      Nový projekt Klubu dětských knihoven SKIP byl slavnostně odstartován v pondělí 11. 
května 2009 v Knihovně města Hradce Králové. Vernisáž putovní výstavy loutek se konala 
v dětském oddělení Knihovny města Hradce Králové na pobočce Kukleny za účasti 
spisovatelky a výtvarnice Vítězslavy Klimtové, autorky výstavy. Mezi knihovnice, které se 
do Hradce Králové sjely z celé republiky na dvoudenní výtvarný seminář, přišla paní 
Klimtová s hudebním doprovodem Pavla Půty. Na vernisáži nechyběli ani pravidelní 
návštěvníci knihovny, děti se svými rodiči. Milé vyprávění autorky spolu s veselými 
písničkami Pavla Půty potěšily všechny zúčastněné. Zajímavě nainstalované loutky v 
prostorách dětského oddělení inspirovaly nejednu knihovnici. Příjemné prostředí této 
pobočky s originální výmalbou a výzdobou loutkám velmi slušelo.  
 
      Druhý den pokračovalo setkání s Vítězslavou Klimtovou v hlavní budově knihovny 
celodenní výtvarnou dílnou. Přítomné knihovnice vyráběly pod odborným vedením 
výtvarnice vlastníma rukama loutku skřítka. Po velkém snažení najednou na nás začali 
vykukovat hejkalové, babky, čarodějnice, skřítci, ze kterých jsme všichni měli opravdovou 
radost. Celodenní dílo se zdařilo. Příjemně strávený den jsme zakončili poslechem 
autorského čtení z nejnovějšího a dosud nevydaného rukopisu V. Klimtové "Putování 
pohádkovou zemí" s podtitulem "První knížka pro všechny děti světa". Smích i dojetí 
posluchačů byly známkou toho, že se dílo podařilo.  
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      Putovní výstava je přehlídkou loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové 
vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek (např. O statečném skřítku 
Drnovcovi, Obyčejný skřítek, Bukvínkova píšťalka, Ze života skřítků domácích, Lexikon 
ohrožených druhů strašidel aj.). O účast na projektu projevilo zájem více než 120 knihoven 
z celé ČR. Vzhledem k tomuto počtu budou naráz putovat tři kolekce, z nichž každá 
obsahuje 15 figurek.  
 
      Projekt zahrnuje tři setkání se spisovatelkou V. Klimtovou; jejich součástí budou 
besedy s autorským čtením, výtvarné dílny a komponovaný hudebně-literární pořad. Pořad 
je postaven na písničkách vytvořených na základě textů knížek o skřítku Drnovcovi. 
Spoluautorem pořadu a autorem hudby je Pavel Půta, který s Vítězslavou Klimtovou v 
pořadu spoluúčinkuje. 
 
      Velké díky nás všech knihovnic z dětských oddělení patří hlavní iniciátorce a 
organizátorce této velkolepé akce Mgr. Lence Antošové, bez které bychom tuto výstavu 
neměli v našich knihovnách. 
 
      Další informace o výstavě, seznam přihlášených knihoven, trasy a termíny putovní 
výstavy, pozvánky a přihlášky na jednotlivé semináře/dílny naleznete na webových 
stránkách Klubu dětských knihoven SKIP: http://www.futuranp.eu/kdk/ v oddíle Aktuality. 
 
      Návod k výrobě obličeje loutky podle V.Klimtové je k dispozici na stránkách Librískova 
dětského webu: http://librisek.knihovnahk.cz/stranka/pripravuji/ . 
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