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My všichni jsme Východočeši (1. 3. – 27. 5. 2017)

Marta Staníková

Je za námi už 4. ročník soutěže My všichni jsme Východočeši. Ta je vyhlašována jednou za dva roky KDK SKIP 

08 (region Východní Čechy).[1] Střídá se tak s projektem Kde končí svět, jehož další ročník, tentokrát s podtitulem 

Já jsem tvůj člověk, byl odstartován 1. 7. 2017.

Ale zpět k Východočechům. Aby tato soutěž mohla probíhat, jsou důležité dva hlavní faktory. Tím prvním je 

spolupráce knihoven a tím druhým je sestavení soutěžního družstva. Protože cílem soutěže je získání znalostí o 

východočeském kraji, je potřeba, aby se do první fáze soutěže, která probíhá v březnu, zapojilo co nejvíce 

knihoven regionu. Jejich práce spočívá v uvedení tří krátkých zpráv na téma historie, významná osobnost a pověst 

z místa působení knihovny na její webové stránce. Odkazy na umístěné informace jsou následně hromadně 

zaslány knihovnám, které přihlásily soutěžní družstvo, aby mělo z čeho čerpat informace a potřebné odpovědi 

k soutěžním otázkám.

Letos se první fáze soutěže zúčastnilo 17 knihoven. Není to nízké číslo, ale když vezmeme v úvahu, že jen 

v Královéhradeckém kraji je na 50 profesionálních knihoven (nepočítám kraj Pardubický a část Vysočiny), potom 

už uvedený počet tak velký není.

Minulý ročník byl určen pro žáky 5.–7. tříd, tento pro děti ze 7.–9. tříd. Přestože mělo původně přijet soutěžit do 

Městské knihovny v Přelouči sedm tříčlenných družstev, nakonec se sešla družstva pouze z Hradce Králové, 

Dvora Králové nad Labem a dvě družstva přeloučská. Páteční odpoledne bylo zahájeno v půvabné lokalitě 

Slavíkovy ostrovy, kde již na soutěžící čekaly otázky na výše zmíněná témata. Další soutěžní úkol, prezentace 

jednotlivých měst, proběhl v kulturním centru města. Noční hra byla soustředěna do centra Přelouče a pro 

všechny zúčastněné byla opravdu velice dobrodružná. Sobotní ráno patřilo vyhlášení výsledků a odjezdu do 

nedalekých Kladrub, kde probíhala akce Den starokladrubského koně.

Pohár vítězů putuje na dva roky z Přelouče tentokrát do pobočky Kukleny v Hradci Králové. Na 2. místě skončilo 

družstvo Dvora Králové nad Labem, jen o jediný bodík se umístilo na 3. místě družstvo přeloučských holek a 

následovalo přeloučské klučičí družstvo. Užili jsme si všichni příjemné dva dny nejen díky všem soutěžícím a jejich 

knihovnickému doprovodu, ale hlavně díky Laďce Hývlové a Evě Fundové z Městské knihovny v Přelouči, které 

měly celé dva dny organizačně naprosto perfektně připravené. Poděkování patří také SKIP 08, který akci finančně 

podpořil.

Na blížícím se setkání východočeského Klubka, které se koná 19. září 2017 v pobočce Kukleny Knihovny města 

Hradce Králové, budeme jednat o dalších společných akcích a projektech. Těším se na vaše nápady, podněty, 

návrhy na změny apod. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu, všichni jste srdečně zváni.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Web KDK SKIP ČR: http://www.kdk.munovapaka.cz/ 

[1] Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků
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