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Kde končí svět? V Pardubicích 11. května 2010 

Eva Komínová 

Projekt Klubu dětských knihoven „Kde končí svět“, odstartovaný na počátku nového tisíciletí v r.2000, pomalu uzavírá sedmý 
ročník s námětem Jakou barvu má svět? Jednotlivá klubka pořádají přehlídky regionálních aktivit, vybírají své budoucí rytíře 
Řádu krásného slova a chystají se na závěrečné celostátní setkání těch nejúspěšnějších mladých literátů, malířů či 
dramatických umělců, kteří se v knihovnách po celé republice účastnili nejrůznějších soutěží k tomuto širokému a dobře 
známému tématu. 
            Východočeské klubko uspořádalo pro úspěšně soutěžící děti jednodenní setkání v úterý 11. května v Pardubicích. Tato 
akce se konala za finanční podpory MK ČR a SKIP ČR a s mediálním partnerem Českým rozhlasem v Pardubicích. 
            Od 10 hodin čekal děti i knihovnice, které je doprovázely, bohatý program, na jehož přípravě se podílely největší měrou 
pardubické knihovnice v čele s paní  Jitkou Kyclovou. Ta během procházky podél Labe seznámila děti s historií města i pověstí 
o městskému znaku – stříbrné polovici koně se zlatou uzdou na červeném štítě. Obraz koně se nevztahuje ke světoznámému 
dostihovému závodu, jak by se někdo mohl mylně domnívat, ale k hrdinskému činu jistého Ješka z Pardubic, který v minulosti 
při obléhání města odmítl ponechat nepřátelům svého oblíbeného smrtelně zraněného koně a odnesl si jeho horní polovinu 
zpět do ležení. 
            Následovala hodinová plavba na palubě výletní a restaurační lodi Arnošt z Pardubic, což byl zvlášť pro menší děti 
opravdový zážitek. Tím spíše, že i počasí se po několika deštivých dnech až přímo zázračně umoudřilo a objevilo se sluníčko. 
Z přístaviště se celá skupinka více než 80 účastníků přesunula do budovy Krajské knihovny v Pardubicích, kde ve vestibulu 
bylo připraveno překvapení – vystoupení dětského pěveckého sboru Zpěváčci. Následovala prohlídka knihovny a současně 
s ní hodnotily děti vystavené výtvarné práce projektu. Nejvíc hlasů obdržela zaslouženě Městská knihovna Úpice se svou sérií 
usměvavých sluníček. 
            Po prohlídce knihovny se všichni účastníci natěsnali do sálku, kde na ně čekalo slavnostní finále - závěrečné 
hodnocení regionálního kola projektu, jmenování budoucích rytířů a předávání cen. Program zahájila loutkoherecká skupinka 
děvčat z dramatického kroužku Městské knihovny v Náchodě maňáskovou pohádkou o kocourku Modroočkovi. Předsedkyně 
východočeského KDK Iveta Novotná pak krátce připomněla historii společných setkání a několika významných ročníků 
projektu Kde končí svět. 
            Milý a významný host setkání, který s dětmi trávil celý den, spisovatelka Petra Braunová, pak představila čtením 
několika úryvků svou novou knížku Ema a kouzelná kniha. Následoval okamžik, na který již všichni netrpělivě čekali – 
jmenování budoucích východočeských rytířů, v tomto případě rytířek, které budou počátkem června v Praze oficiálně 
pasovány. 
Jsou to tentokrát tři děvčata, jejichž literární práce nejvíce upoutaly hodnotící porotu knihovnic: Anna Vaňková ze Dvora 
Králové nad Labem, Pavlína Wünschová z Hořic a Marika Podhájecká z Chrudimi. Všem patřila odměna a pravicí jim potřásla 
nejen Petra Braunová, ale i předsedkyně KDK Lenka Václavíková-Antošová. 
            Věříme, že se všechny děti dobře bavily a že se jim po dni nabitém událostmi i dobře usínalo. 
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