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Magický podzim s Máchou

Markéta Poživilová

            Musím se vám k něčemu přiznat. Někdy strašně ráda vařím. Svá oblíbená jídla vytvářím podle osvědčených rodinných 

receptů (podle maminky a babičky) a jsou to opravdu pochoutky, které ocení i moje rodina. Úplně nejradši ale kuchtím, když si 

vymýšlím naprosto nové recepty a přidávám neobvyklé ingredience. Takové, které dodají jídlu tu akorátní chuť, kterou 

potřebuji, ale kterých musím dát naprosto přesné množství, jinak by celý pokrm naprosto zkazily – zázvor, chilli, kardamon, 

rozmarýnu apod. A samozřejmě v koutku svých snů toužím někdy po tom, že napíšu jednou úplně úžasnou kuchařku, 

podobně jako Julia Child. Včera jsem si však uvědomila, že o jeden povedený recept se s vámi mohu podělit v naší 

knihovnické kuchařce – U násku. Tak tedy:

Jak uvařit a dochutit PROJEKT- Magický podzim s Máchou
Na základní směs použijte:

- motto (v našem případě motto Týdne knihoven – KNIHOVNA PRO VŠECHNY),

- grant (v našem případě grant Ministerstva kultury ČR z okruhu Periodika, sborníky, akce na http://www.mkcr.cz),

- výročí významného spisovatele (v našem případě 200. výročí K. H. Máchy).

            Výše uvedené suroviny můžete mísit v libovolném pořadí. Poté nechte směs několik dní uležet a později přidávejte 

další ingredience. Protože výsledný pokrm o několika chodech je velice silné, výrazné, až pikantní chuti, je třeba výběr a 

množství přidávaných ingrediencí určovat podle jednotlivých chodů a cílové skupiny strávníků.

Dále tedy přidejte:

1. stupeň ZŠ – vyprávění, legendy, tajemno, fantazii, vizualizaci, arteterapii, muzikoterapii,                            netradiční 

výtvarné techniky, veselost, bojovku, poklad, tajný inkoust, šifry, hravost atd.

2. stupeň ZŠ – tajemno, fantazii, tvořivou dramatiku, vžívání se do rolí, dramatické hry, současné vztahy, prožitek na vlastní 

kůži, výslech u soudu, apod.

Střední školy - tajemno, reálná a zajímavá fakta, netradiční metody, hudbu, vztahy, osobní život, onomastiku, numerologii, 

zvěrokruh, vyprávění apod.

Veřejnost - film, muziku, tajemné vyprávění, zajímavosti z osobního života autora, onomastiku, numerologii, fakta atd.

Rodiče s dětmi - výlet, hry, bojovku, poklad, fakta formou hry, návštěvu hradu, obídek, legraci a zábavu, pohodu apod.

            Chody je možno podávat v různém pořadí.

            Jakkoliv je příprava kreativní a zábavná, v žádném případě se však neobejdete bez pomoci tvořivých a nadšených 

kolegů kuchtíků a podpory šéfkuchaře. Výsledek ale určitě stojí za to... strávníci byli nadšeni :o)

Jednotlivé chody projektu "Magický podzim s Máchou" bylo možné si i s fotografiemi prohlédnout ve vestibulu Knihovny 

města Hradce Králové během měsíce února.

Menu našeho projektu "Magický podzim s Máchou"
Cílem projektu bylo představit zajímavou a netradiční formou K. H. Máchu jako osobnost zajímavou, tajemnou, s řadou 

zájmů (putování, historie, tajemno a mystično apod.). Zároveň se starostmi nám všem blízkými (vztahové a finanční problémy, 

přátelství atd.). Představena byla i Máchova tvorba – Máj, Pouť krkonošská, Marinka, jeho akvarely spatřených hradů aj. 

Prostřednictvím „Máchova putování krajem“ – poznávání přírodních, zeměpisných a turistických zajímavostí v ČR, tajemné 

příběhy a legendy dávných hradů a zřícenin.

V části projektu určené dětem bylo naším záměrem prostřednictvím aktivního vtažení dětí do „máchovského“ světa 

podporovat a rozvíjet dětské čtenářství, fantazii, výtvarné techniky, zájem o své okolí, přírodu, staré hrady, legendy atd.

Studenti středních škol pak mohli díla, jako Máchův Máj a Marinku, přímo „zažít“ na vlastní kůži při dramatickém 

zpracování a promítnutí děje do současných příběhů.

Projekt se ukázal mimořádně úspěšný především pro základní i střední školy, kde bylo toto netradiční ztvárnění 

vnímáno velice příznivě. Zejména učitelé si o něm předávali informace a nám se tak stále hlásili noví zájemci. 



     1. Máchovo putování krajem - 1. stupeň ZŠ
Interaktivní dílna – vyprávění o K. H. Máchovi jako poutníkovi po Čechách - hradech a zříceninách, legendy a příběhy těchto 

hradů. Krátké seznámení s Máchovým životem, do kterého je vloženo tajemné a napínavé vyprávění například z hradů 

Houska, Bezděz, Střekov atd. Vizualizace, představy. Na tuto část navázala výtvarná dílna, ve které byly využity prvky 

arteterapie.

Realizace programu: Bc. Markéta Poživilová

     2. V Máchových stopách na Kunětickou horu - rodiny s dětmi
     Na interaktivní dílnu („Máchovo putování krajem“) navazovalo dobrodružné putování po stopách Karla Hynka Máchy na 

Kunětickou horu. Jednalo se o jednodenní výlet určený rodičům s dětmi, které se účastnily výše zmíněného projektu. Během 

cesty se hrály bojovky, hry, soutěže, luštily se zprávy tajným inkoustem, šifry, hrálo se „kubbe“ – všechny aktivity byly 

inspirované životem a dílem K. H. Máchy. Cílem cesty byla Kunětická hora, kde se hledal tajemný opatovický poklad, a přímo 

na hradě čekala i plná truhla s knížkami a pokladem pro všechny zúčastněné. Průvodcem celodenního programu byl i 

„Mácha“.

Realizace programu: Bc. Markéta Poživilová, Markéta Dubnová, Ilona Halbrštatová, Zdenka Horská, Eva Komínová

      3. Výstava "Máchovo putování krajem"
      Po interaktivní dílně „Máchovo putování krajem“ následovala výstava prací žáků 1. stupně základních škol ve výlohách 

dětské půjčovny na Eliščině nábřeží od 8. 11. 2010 do 15. 1. 2011.

      4. Výstava oceněných prací „Máchovo putování krajem“
Z interaktivní dílny „Máchovo putování krajem“ byly vybrány nejzajímavější a nejoriginálnější práce, které byly oceněny 

drobnými dárky a knihami a z nichž byla ve vestibulu Knihovny města Hradce Králové uspořádána výstava, jejíž vernisáž 

proběhla 2. 12. 2010 při slavnostním předávání cen a v knihovně byla do 15. ledna 2011. 

Realizace výstavy: Bc. Markéta Poživilová

      5. Slavnostní večer – ocenění vybraných prací z programu „Máchovo putování krajem“
Slavnostní večer uspořádaný u příležitosti předání cen za nejlepší a nejoriginálnější práce žáků 1. stupně základních škol 

v projektu „Máchovo putování krajem“. Večer v příjemné a slavnostní atmosféře pro oceněné žáky, jejich rodiče a příbuzné. 

Součástí večera byl kromě předání cen i kulturní program. Vyprávění tajemného příběhu, hudba, divadelní představení s  

"Máchou" aj. 

Realizace programu: Bc. Markéta Poživilová, Markéta Dubnová, Zdena Horská

      6. Máj – věčný příběh lásky a nenávisti I.
      Tvořivá dramatika na motivy Máchova Máje. Vžívání se do rolí příběhů, obhajoba jednotlivých postav. Zážitková dramatika, 

sdílení vlastních názorů formou dramatických her. Metody dramatické výchovy umožnily přenesení příběhu do současných 

reálií a žáci mohli v rolích, které hráli, posuzovat důsledky a motivy jednání jednotlivých postav Máje. Interaktivní pořad, který 

byl na pomezí workshopu a semináře tvořivé dramatiky, byl určen žákům 8. a 9. tříd v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Realizace projektu: Eva Komínová

      7. Máj – věčný příběh lásky a nenávisti II.
      Tvořivá dramatika na motivy Máchova Máje. Vžívání se do rolí příběhů, obhajoba jednotlivých postav. Zážitková dramatika, 

sdílení vlastních názorů formou dramatické hry. Metody dramatické výchovy umožnily přenesení příběhu do současných reálií 

a žáci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se příběh rozvíjí u soudu pří výslechu Viléma. Hráli soudce, porotu, obžalobu, 

obhajobu, svědky… a během procesu se dozvídali celý příběh Máje. Interaktivní pořad, který byl na pomezí workshopu a 

semináře tvořivé dramatiky, byl určen žákům 8. a 9. tříd, případně i studentům středních škol v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Realizace projektu: Bc. Markéta Poživilová

8. Personální bibliografie
Výběrová personální bibliografie „Karel Hynek Mácha ve fondu Knihovny města Hradce Králové“. Soupis knih a dalších 

dokumentů z fondu Knihovny města Hradce Králové, které napsal Mácha, vizuálních a audiovizuálních děl, která vznikla na 

motivy jeho tvorby, monografií, článků a dalších materiálů, které pojednávají o něm, jeho životě a díle. Součástí bibliografie je 

stručný životopis.

Realizace bibliografie: Mgr. Jarmila Benýšková

      9. Magická noc – „Na půdě s Máchou“
Magická noc na pobočce Kukleny – program spojený s nocováním v prostorách knihovny, inspirovaný Máchovým zájmem 

o tajemno. Storytelling v praxi – vyprávěl se příběh Pouti krkonošské před půlnocí u hřbitovní zdi v městské části Kukleny a 

vyráběly se tajemné masky inspirované tímto příběhem. 

Realizace programu: Bc. Markéta Poživilová, Markéta Dubnová, Zdena Horská

      10. Mág, aneb Krátká pouť básníka
Večer, který proběhl v poslechovém studiu hudební knihovny KMHK nad rozeklaným osudem K. H. Máchy, byl určen 

široké veřejnosti. Komponovaný pořad složený z mluveného slova, zvukových knih, hudebních a komentovaných filmových 

ukázek. Zastavení s pásmem životopisných událostí, které ztvárnil František Vláčil.

Realizace pořadu: Mgr. Šimona Šimonová



      11. S Máchou

Komponovaný pořad složený z hudebních ukázek a audioukázek inspirovaných K. H. Máchou. Různé recitace Máje, 

hudební ztvárnění. Vyprávění o životě K. H. Máchy. Storytelling v praxi – s využitím metody řízeného vypravování příběhu 

seznámení s obsahem Máchovy Pouti krkonošské. 

Realizace pořadu: Bc. Markéta Poživilová, Alice Pávová

12. K. H. Mácha – Touhy i sny K. H. Máchy

      Putování s povídkou Marinka z chystaného cyklu Obrazy ze života mého. Komponovaný pořad složený z čtených 

komentovaných ukázek z povídky Marinka, netradičního pohledu na život K. H. Máchy, doplněný hudebním doprovodem 

vybraných skladeb a úryvků z fondu hudební knihovny, proběhl zároveň v rámci festivalu Dny poezie 2010 – přímo 16. 11. 

2010. Pohled na Máchův život z hlediska astrologického, numerologického, onomastického atd.

Realizace projektu: Bc. Petra Landsmannová, Bc. Hana Myslivcová

      13. K. H. Mácha – Poutník mnoha nocí

      Putování s povídkou Marinka z chystaného cyklu Obrazy ze života mého. Projektové vyučování určené studentům 

středních škol a gymnázií. Hodnocení a rozbor Máchovy povídky z mnoha pohledů – literatury, českého jazyka, ale i 

mezioborového zkoumání – astronomie, numerologie, onomastika. 

Realizace projektu: Bc. Petra Landsmannová, Bc. Hana Myslivcová

14. Výstava - Ohlédnutí za projektem 

Výstava ve vestibulu Knihovny města Hradce Králové. Ohlédnutí za celým projektem - fotografie, ukázky, zajímavosti. Od 

15. ledna do 28. února.

Realizace výstavy: Markéta Poživilová

      Přeji dobrou chuť.
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