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S knížkou v pohodě!

Lucie Hudousková 

Při plánování akcí pro děti se zaměřujeme na oslovení co největšího počtu zájemců, abychom jim přiblížili knihy a 

motivovali je ke čtení. Dali jsme hlavy dohromady a napadla nás akce, na které by bylo možné si knížku vyrobit, 

na základě přečteného úryvku si zahrát hru a poslechnout si autorské čtení. Kontaktovali jsme nakladatelství a 

vydavatelství, se kterými jsme v minulosti spolupracovali. Slovo dalo slovo a vznikla akce s názvem S knížkou 

v pohodě.

V úterý 21. 3. 2017, v Měsíci čtenářů, se sešly děti ze základních škol z Rychnova nad Kněžnou ve zdejším 

Společenském centru. Měli jsme tak možnost využít jak prostory knihovny, tak nového kinosálu. Dětské oddělení 

jsme pro tentokrát přenechali nakladatelství Portál, kde probíhalo autorské čtení paní Alžběty Dvořákové z její 

knihy Herkules a strašidla. Účastnily se ho děti z 1. a 2. tříd, které si během 1,5hodinového programu mohly složit 

kočičí puzzle a vyrobit kočičí záložku. Zástupci nakladatelství Portál měli vše výborně připravené a zorganizované 

a chválili si hodné rychnovské děti. V prostorách čítárny souběžně probíhal program nakladatelství Thovt na téma 

Na stopě pravěkým záhadám. Jednalo se o motivační hru pro děti 3.–5. tříd, při které se četlo, a pak se na základě 

odposlouchaného textu doplňovaly odpovědi na kladené otázky. Šlo o to zjistit, jak žáci umějí pracovat s textem. 

Paní Sedláčková z Thovtu nám prozradila, že je toto téma její oblíbené, a bylo vidět, že ho má skutečně výborně 

zpracované. Jak už jsem psala, využili jsme i prostory nového kinosálu. Zde jsme s radostí přivítali pana Petra 

Stančíka, spisovatele narozeného v Rychnově nad Kněžnou. Autor spolupracuje s nakladatelstvím Meander a četl 

nám ze své knihy Mrkev ho vcucla pod zem. Čtení bylo určeno pro děti ze 4.–5. tříd, ale nejednalo se o ledajaké 

čtení. V jeho průběhu autor dával hádanky, na které děti odpovídaly a za správnou odpověď dostaly drobnost. 

Jakmile byla hádanka položena, ruce dětí byly nahoře a já žasla, jak jsou děti bystré. Bylo vidět, že je čtení z knihy 

zaujalo a drobné odměny taktéž. Děti mají úžasnou fantazii a představivost a při tomto autorském čtení to bylo 

krásně vidět. Poslední zastávka patřila panu Josefu Páchovi. Ten je společně s přáteli častým účastníkem akcí 

pořádaných knihovnou a jsme za to moc rádi. Pro děti a jejich učitele měl připravenou knihovnickou dílnu, kde si 

mohli vyrobit svoji knížku. Všichni si vyzkoušeli, co obnáší výroba knihy, včetně ukázky práce na knihařském lisu. 

Každý účastník po dokončení knižní vazby získal certifikát o absolvování knihařského kurzu. Tato akce se setkala 

vždy s velkým ohlasem jak u dětí, tak u učitelů. Profesionální přístup vyučujících a nadšení dětí jsou výborná 

kombinace.

Jednotlivé bloky jsme měli v průběhu dopoledne 2x a některé ještě i po obědě. Akci navštívilo celkem 320 dětí a 

my už nyní víme, že bychom ji rádi zopakovali i rok následující. Letos jsme pozvali rychnovské děti a příští rok 

oslovíme děti ze škol v okolí. O akci byl veliký zájem, bohužel jsme některé třídy museli odmítnout, protože už byla 

kapacita naplněna. Těší nás tento zájem a je to pro nás signál, že takové akce mají svůj význam. S knížkou v 

pohodě pořádala Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou poprvé a ráda by v ní pokračovala i v příštích 

letech. Měsíc březen je k tomu jako stvořený.
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