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Jak Eva začínala od Adama aneb Mé p ůsobení ve vedení  
východo českého klubka 

 
Autor: Eva Komínová 
Vyšlo 15.12.2009 v čísle Volná p říloha č. 2, v sekci P řílohy  
 
     Je zřejmě všeobecným zvykem při kulatém výročí nějaké události oslovovat 
pamětníky. Musím si chtě nechtě přiznat, že takovým pamětníkem skutečně jsem, 
protože jsem byla při tom. Byla jsem na ustavující schůzce KDK v říjnu 1994 v 
Hradci Králové ( i když jen jako přísedící) i na setkání v Praze v listopadu 1996, 
kdy bylo rozhodnuto o přenesení činnosti do regionů a vzniku klubek. A i když 
jsem často měla nutkavý pocit, že to nedělám dobře a mnozí jiní by to jistě 
dokázali lépe, utěšuje mne alespoň vědomí, že jsem pomohla těm jiným 
odstartovat již po mnoho let úspěšnou činnost východočeského klubka.  
 
      Tento článek vznikl s pomocí pečlivě archivovaných zápisů ze společných 
setkání v době, kdy e-mailová pošta byla dosud v plenkách, počítače a internet v 
knihovnách mnohdy nesplnitelným snem a rozeslat pozvánky nebo zápis z 
jednání všem zúčastněným zabralo někdy celé dopoledne. A přece je to doba 
nedávná…  
 
      Již dva roky po ustavující schůzce KDK v Hradci Králové vzrostl počet 
zájemců o členství natolik, že bylo třeba provést zásadní reorganizaci. Od roku 
1997 tak začala postupně vznikat regionální klubka, která vycházela ze zájmu a 
počtu členů KDK v jednotlivých místech. 
 
      A tehdy mi připadla role garanta východočeského klubka. Mým prvořadým 
úkolem tehdy bylo oslovit knihovny regionu a vyzvat je ke spolupráci. Měla jsem 
dost usnadněnou úlohu, protože převážná část stávajících členek KDK byla z 
našeho regionu a tak věděly, co se chystá, a samy nabízely nejrůznější aktivity. 
Oslovila jsem kolem 80 knihoven regionu, na první společné setkání do Hradce 
Králové 23.4.1997 se sjelo 26 knihovnic. Nepřemýšlela jsem tehdy o tom, zda je 
to hodně nebo málo, postupem času počet aktivně spolupracujících knihoven 
postupně rostl a naše klubko se stalo jedním z nejpočetnějších, což ostatně 
přetrvává dodnes. 
 
      Na první setkání jsem pozvala Bobinu Blažkovou, tehdejší předsedkyni a 
"hnací motor" KDK. Ona nejlépe s úžasným entuziasmem dokázala ostatním 
připomenout historii KDK, nastínit perspektivy a vysvětlit nutnost nové organizace 
a rozšíření činnosti KDK do regionů. Následovala praktická ukázka lekce KBPM 
(dnes KIV) tak, jak jsem ji tehdy prováděla s dětmi na své pobočce s využitím 
uvolňovacích her a soutěží. Dohodly jsme se navzájem, že naše budoucí setkání 
využijeme k výměně zkušeností a inspirací a soustředíme se na netradiční pořady 
pro děti. 
 



Kněžnou, kde byla naší hostitelkou Iva Vávrová. Ta připravila též doplňkový 
program - návštěvu zrestaurované židovské synagogy (nyní pamětní síň a 
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