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Na cestách s knihovnou
Hana Němečková
Je sobota 25. června a my natěšeni stepujeme před knihovnou, až se dostrojí poslední malí čtenáři a všichni vyrazíme
směr Lázně Bělohrad. Čeká nás tam „Cesta pohádkovým lesem“ v Bažantnici. Bylo to úžasné: nejdříve cesta pohádkou,
kde nás přivítali „Karkulka, Kašpárek, Mrazík, Drak i Princezny“ a mnoho dalších pohádkových bytostí. To, co následovalo dál,
bylo super. Ti menší se trochu báli, ale i nás občas zamrazilo v zádech. To když po nás sáhli „Loupežníci, Upíři, Mumie či
Lidojedi“. Byla to krásná sobotní procházka, kterou jsme zakončili spaním v knihovně. Ti menší usnuli brzy po pohádce, kterou
jim paní knihovnice přečetla. Zato s těmi většími to bylo horší, ne a ne spát! Jeden přes druhého vyprávěl své postřehy a
zážitky z cesty.
S knihovnou jsme byli i o prázdninách. Paní knihovnice pro nás připravila 3 úterní setkání, kde jsme si četli, vyprávěli,
malovali a tvořili různé věci.
Jednou z posledních našich akcí o prázdninách byl 2. příměstský tábor s knihovnou. Všichni jsme se těšili, někteří
z nás byli již loni, jiní byli poprvé. Sešla se nám dobrá parta, byly zde děti ze školky, ale i žáci ze 7. třídy. A jak to všechno bylo
a co jsme viděli? První den ráno jsme se sešli v knihovně, řekli si něco o plánu na celý týden, mluvili o našich slavných
rodácích a pak navštívili Muzeum Eduarda Štorcha. Tam jsme se setkali i s památkami na naše další rodáky - režiséra Karla
Zemana, loutkáře Matěje Kopeckého a spisovatele a učitele Eduarda Štorcha. Po obědě jsme vyrazili na procházku „Po
stopách pravěkého ostroměřského hradiště“. V 16 hodin jsme se vrátili zpět do knihovny, tam si některé děti vyzvedli rodiče,
jiní šli domů sami.
Druhý den jsme se opět ráno sešli v knihovně. To už ale se všemi věcmi, protože další dny jsme již domů nechodili a
spali jsme v budově muzea. A co nás čekalo tento den? Výlet do Sobotky na zámek, jenž je pojmenován po svém zakladateli
hraběti Janu Humprechtovi – Humprecht. Zámkem nás provedla milá paní průvodkyně a absolvovali jsme 298 schodů. Nejvíce
se nám líbil sál s ozvěnou, který má do stropu 16 metrů a pořádají se zde koncerty. I my jsme si zde mohli zazpívat. Pak jsme
si prohlédli město a jeli zpět autobusem do Jičína. Zde jsme ještě navštívili Valdickou bránu a po zdolání 156 schodů spatřili
nádhernou krajinu kolem Jičína. Všichni jsme se ještě trochu protáhli na dětském hřišti a pak si to šustili na vlak. Po večeři
jsme zhlédli film od našeho rodáka režiséra Karla Zemana „Cesta do pravěku“.
Třetí den nás čekala nejstarší zoologická zahrada u nás, a to ZOO v Liberci. Náš úkol byl zapamatovat si co nejvíce
zvířat, která zde byla. Na cestu jsme dostali chléb s kuřecím řízkem, někteří z nás na něj dostali chuť hned v autobuse, a hned
byl lehčí batoh. V ZOO se nám velmi líbilo, nejvíce pak bílí tygři a hraví tučňáci. Pokračovali jsme do Troskovic, kde jsme
navštívili Muzeum panenek a medvídků. Jsou zde panenky našich babiček, prababiček a panenky dnešní od nás i ze
zahraničí. Nejvíce nás zaujala panenka Chucky, která pochází z amerického hororového filmu, panenka Sashu, která je
udělána podle dcery prezidenta Obamy, a panenky Pája a Jája, které se používají při výslechu zneužitých dětí. Po večeři jsme
navštívili loutkové divadlo. Místní loutkáři zahráli pohádku Zmoudření kozy Drcany. Večer byl plný dojmů a zážitků
z výletu.
Čtvrtý den jsme mohli dlouho spát, protože jsme byli unaveni po výletu,
nikomu z nás se však nechtělo. Tento den byl věnován sportu a soutěžení, cestě za pokladem s hledáním lístků, plněním
úkolů a nálezem pokladu. Na závěr nás pak čekala sprcha z hasičského vozu; protože i tento den bylo velké teplo, všichni
jsme to uvítali a pěkně se pod sprchou vyřádili. Večer pro nás hasiči ještě připravili stezku odvahy, která některým z nás
nahnala strach. I čarodějnice, která se na cestě několikrát objevila, nám pěkně zatopila.
A poslední, pátý den nás čekala cesta po stezce pána Holovous, která nás zavedla na místa spojená s dějinami našich
předků. Tu jsme ale neabsolvovali celou, protože ten den bylo na teploměru 34 °C, a tak jsme skončili na nově otevřeném
hřišti, posílili se svačinou a nanuky a pořádně vyskotačili. Pak ještě oběd a poslední společná „ zmrzka“ a zpět do muzea! Tam
jsme si sbalili věci a postupně odcházeli domů.
Byl to úžasný týden, plný krásných zážitků, kterým jsme zakončili letošní prázdniny.
Sepsala knihovnice společně se čtenáři.
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