
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 29.9.2009 
Číslo: Ročník 19 (2009), Číslo 3 
Sekce: Stalo se 
Název článku: Sjezd dětských čtenářů ve Rtyni 
Autor: Jana Šimková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=1069 

Sjezd dětských čtenářů ve Rtyni           

Jana Šimková           
 

     Když se sejde kupa dětí, je to vždycky pěkný šrumec, ale také spousta zábavy a legrace. A věřte 
nebo nevěřte, do rtyňské knihovny se ve středu 3. června sjelo na 70 dětí z náchodského a trutnovského 
okresu. Přijeli zástupci knihovny z Náchoda, Červeného Kostelce, Jaroměře, Police nad Metují, Hronova 
a Úpice a nechyběli samozřejmě Rtyňáci. Konal se tu totiž sjezd dětských čtenářů, jehož cílem bylo 
pobavit děti, připomenout jim některá díla a spisovatele, v našem případě konkrétně Karla Čapka a jeho 
Devatero pohádek, ukázat jim jinou knihovnu a poznat další místa a končiny.  
 
      Již příjezd do Rtyně byl pro některé velkým dobrodružstvím. Vždyť nacpat celou třídu dětí k dalším 
běžným cestujícím do jednoho malého vozu "hurvínka" je skoro nadlidský úkol. Další mačkanice nastala 
ve Rtyni, neboť prostory zdejší knihovny přece jen nejsou uzpůsobeny pro tolik lidí najednou. Nicméně, 
jak se říká, "dobrých lidí se vždycky vejde dost", děti si knihovnu prohlédly a my knihovnice jsme dokonce 
stihly i malé kávové či čajové občerstvení. Hned jak jsme všichni dorazili na místo a přivítali se, začaly 
nastupovat na pohádkovou trasu jednotlivé skupinky dětí.  
 
      Pětičlenná družstva absolvovala celkem 9 stanovišť se zábavnými úkoly, a tak jsme po cestě potkali 
pejska, kočičku, tuláka, pošťáky, loupežníky, vodníka, policistu, kouzelníka a doktorku. Navíc to byla 
procházka nádhernou přírodou, počasí nám přálo - svítilo sluníčko a nepršelo, ač to ráno na déšť 
vypadalo, výhled do okolí , na Krkonoše a Jestřebí hory byl krásný.  
 
      Po splnění zábavných úkolů jsme si opekli buřty na ohni a vyřádili se na hřišti u rybníka Žabárna, kde 
bylo technické zázemí. Tedy to podstatné - výdej chleba, hořčice a pití. Co víc si přát? V závěru akce za 
námi přišel i pan starosta, aby děti ve městě přivítal a poptal se, zda se jim ve Rtyni líbilo. Já myslím, že 
ano. Vypadaly v pohodě a rozesmáté. Všechny čekala už jen zpáteční cesta domů. Byly sice pořádně 
vyfoukané od velkého větru, ale zato spokojené s příjemně stráveným dnem.  
 
      A za to samozřejmě patří velký dík rtyňské knihovnici Janě Sehnalové a všem, kteří tohle skvělé 
setkání pomohli připravit. Protože lidiček, kteří se s elánem pustí do takových akcí, není nikdy dost. 
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