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Díky za krásné prázdninové pondělky!

Jana Albrechtová

Už čtvrtým rokem věnuje knihovna v Častolovicích šest prázdninových pondělních dopolední dětem. Vymýšlí hry, 

návrhy na tvoření, vybírá knížky k předčítání, chystá knihovnickou svačinku, nešetří pochvalou, úsměvy a vždy 

dobrou náladou. Před čtyřmi lety přišly do knihovny asi tak tři, čtyři děti. Knihovnice vytrvala a letos pravidelně 

přicházelo patnáct dětí.

Řeč je o programu Tvůrčí dílničky pro malé dětičky, který organizuje bez nároku na zvláštní honorář, přestože 

veškerou přípravu dělá mimo pracovní dobu, naše paní knihovnice Věra Zaňková. O dílničkách se malí 

návštěvníci dozvěděli od mamky, babičky, tety, starší sestry i ze školy. Šest z nich je tu letos podruhé, čtyři třetím

rokem a na ten úvodní ročník si nikdo z dětí nepamatuje. Líbí se jim tu moc. A to už byly skoro všechny na táboře, 

jen některé se ještě chystají. Na tvořivé prázdninové pondělky s Věrkou ale nedají dopustit a určitě je neopustí (i 

pro děti je to naše Věrka, i když už má sama 5 vnoučat).

Třeba posledně byla Věrka za čarodějnici v malované perníkové chaloupce; děti musely napnout všechen um, aby 

zlou dámu přelstily a získaly perníčky v chalupě poschovávané. Pak četly o Matyldě, která zadávala různé úkoly, 

například věrně napodobit kohouta. Dnes to bude pohádkový příběh od Hany Vrbové a Věrku ve čtení vystřídá 

Terezka. Na příště si Deniska, Klárka a Terezka připravují vlastnoručně napsanou a secvičenou scénku. Nejstarší 

Klárka už půjde do šesté třídy a nejmladší ukazují na prstech, že je jim „už hodně“, čtyři a pět let.

A jaké další aktivity Věra chystá? V druhé části knihovny se kupí hračky, s nimiž si hráli i dnešní dědové i 

pradědové, zrovna tak babičky či prababičky, protože Věra připravuje ze zápůjček ochotných spoluobčanů další 

výstavu. Ta poslední byla ještě v době mé srpnové návštěvy stále připravena k prohlížení a zájemcům zde byly 

k dispozici častolovické „ nej-knížky“ (největší, nejmenší, nejstarší, nejtěžší …).

Na stěně vesele mrkají jasné barvy písmenek, která zhotovily děti pod vedením paní vychovatelky Morávkové k 

pohádkovému cyklu Děti čtou dětem. A aby nápadů nebylo dost, malí i větší čtenáři se mohou zapojit do zdejší 

soutěže Z knihovny do knihovny a mohou při letním putování sbírat razítka navštívených sesterských knihoven v 

širém kraji.

A jestli to Věrku neunavuje? „Kdepak, já se na děti vždycky těším!“ Tak hodně zdraví a co nejdelší výdrž, Věro!

Kontakt na autorku prostřednictvím knihovny: knihovna.castolovice@seznam.cz

Web knihovny: http://www.knihovna-castolovice.cz/
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