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Věnná města hravě a čtivě 

Eva Komínová 

V půjčovnách pro děti na všech pobočkách KMHK v květnu vyvrcholila poznávací a vědomostní etapová soutěž „Z města do 
města“, která si kladla za cíl přiblížit dětem společenství devíti královských věnných měst našeho kraje. Touto myšlenkou se 
knihovnice z dětských oddělení začaly zabývat už na podzim 2009 začátkem nového školního roku a částečně realizovaly své 
záměry při tradičním terénním závodě Ptáčkoviny, který knihovna pořádá již několik let. Jde o závod na způsob orientačního 
běhu, kdy děti na trase plní nejrůznější převážně nevážné literární či jazykové úkoly zaměřené na tvorbu významných 
osobností. Tak byli postupně na programu například pohádkoví hrdinové z knížek V. Čtvrtka, Devatero pohádek K. Čapka 
nebo Rychlé šípy J. Foglara. 
  
            V říjnu 2009 jsme vybrali téma Královská věnná města. Mnohdy kuriózní odpovědi a evidentní propastná neznalost 
soutěžících nás podnítily k myšlence vytvořit prostor pro dlouhodobou etapovou soutěž, při níž by měly děti větší příležitost 
poznat věnná města trochu lépe a možná i jinak.  
            Vždy po měsíci obdržela každá z devíti poboček knihovny balíček sestávající z části poznávací a soutěžní. Ten si pak 
postupně předávaly všechny dětské půjčovny po kruhu. Při každé výměně proběhla v půjčovnách zábavná odpoledne, kdy 
knihovnice dětem prostřednictvím her, četby pověsti nebo vyprávění o zajímavostech, mnohdy i v dobových kostýmech, 
přiblížily město, které právě bylo na programu. Pokud děti chtěly správně zodpovědět zadané otázky, přišly poslouchat anebo 
si později musely samy vyhledat potřebné podklady v  přiložených informačních textech. V tom nám velice vyšly vstříc 
magistráty jednotlivých měst, které na požádání zaslaly nejen informační letáčky a brožury, ale i drobné dárečky pro úspěšné 
soutěžící, které jsme využili při závěrečném vyhodnocení.  
            Na konci května již byla známá jména těch, kteří vytrvali až do finále a splnili úspěšně všechna zadání. Ty pak 
v polovině června v sálku KMHK navštívila samotná „hradecká“ královna Eliška Rejčka putující staletími z raného středověku 
až do naší současnosti, aby jim předala ceny za jejich několikaměsíční snažení. Královna byla zpočátku trochu zmatená 
změnami, kterými prošlo její věnné město, a nevycházela z údivu. Přítomní žáci ji však nesmírně potěšili svými vědomostmi a 
ráda se ujala úkolu slavnostního pasování. Děti si odnášely pamětní stužky, diplomky a krásné knížky a zároveň i pozvánky na 
společný výlet do Dvora Králové, dalšího z věnných měst. 
            Společný výlet dětí a knihovnic se uskutečnil poslední neděli před vysvědčením, 27. června 2010. Ve Dvoře Králové 
byla na programu návštěva tamní knihovny Slavoj, kterou děti provázela její ředitelka Marta Staníková. Tato knihovna obsadila 
v druhém kole celostátní soutěže Kamarádka knihovna druhé místo, a tak byly děti zvědavé hlavně na půjčovnu pro malé 
čtenáře. A bylo opravdu co obdivovat! Ale lákavější nabídkou byla přece jen návštěva královédvorské ZOO. Během 
čtyřhodinové prohlídky za pěkného slunečného počasí se stihlo snad úplně všechno včetně projížďky po safari. Výherci 
soutěže se vraceli domů očividně spokojení. A my knihovnice pochopitelně také s hřejivým pocitem, že za naším dlouhodobým 
projektem můžeme konečně udělat tečku a začít vymýšlet něco nového (?). 
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