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     Ú�astnice letošní Knihovnické dílny m�ly možnost hned po p�íjezdu do Ji�ína a registraci 
v M�stské knihovn� p�ímo zde shlédnout dv� výstavy a dv� tv�r�í dílny. V Galerii radosti 
probíhala tematicky zam��ená výstava fotografií s názvem �eský ráj to na pohled. Autorem 
p�sobivých záb�r� krajiny, flóry a fauny je pracovník CHKO �eský ráj se sídlem v Turnov� 
RNDr. Zden�k Mrká�ek. Druhá výstava, umíst�ná v sále hudebního odd�lení, napl�ovala 
svým zam��ením téma festivalu - Pov�sti z �eského ráje. Keramická dílka mladých 
výtvarník� ze ZŠ v Lomnici nad Popelkou ztvárnila velmi p�sobiv� 4 nejznám�jší pov�sti. Po 
celý festivalový týden 6. – 10. 9. 2004 byla otev�ena tradi�ní „Rumcajsova knižní ambulance“, 
knihvaza�ská dílna kniha�e Jaroslava T�snohlídka. Letos bylo možné navštívit i kaligrafickou 
dílnu, kterou vedla Hana Linhartová, pracovnice Ústavu pro postižené z Havlí�kova Brodu. 
Vlastní knihovnická dílna, nazvaná podle knihy Dagmar Št�tinové „V��né návraty“, za�ala v 
d�tském odd�lení v pond�lí 6. zá�í ve 13 hod. Po úvodním slov� paní �editelky jsme si 
p�e�etli pov�st o Albrechtovi z Valdšt�jna. Její v�rohodnost p�išel zpochybnit samotný 
vévoda se svým pobo�níkem. Vzácná návšt�va nám zpest�ila svým vystoupením a vtipn� 
vedenou diskusí vstupní den festivalu, jehož vyvrcholením byla spole�ná ú�ast v tradi�ním 
pohádkovém pr�vodu.  
Druhý festivalový den za�ínal pro knihovnice na ji�ínském zámku. V arkádách si mohly 
prohlédnout vystavené výkresy d�tí na téma Pov�sti a báje o�ima d�tí. Krásné kresby d�tí ze 
sout�že vyhlášené turnovskou knihovnou Antonína Marka byly dopln�ny v „kolí�kové galerii“ 
výkresy zaslanými knihovnicemi ze Dvora Králové nad Labem, Jihlavy, Kardašovy �e�ice a 
ze Šumperka.  
V 9 hodin bylo zahájeno pracovní setkání, tzv. kulatý st�l nápad� a zkušeností. S velmi 
zajímavým a inspirující projektem seznámila p�ítomné knihovnice Eva Kordová z Turnova. 
Sdružení �eský ráj p�evzalo od knihovny nápad a finan�n� a organiza�n� podpo�ilo realizaci 
prázdninové pohádkové hry „Za pov�stmi �eského ráje“. Ve vybraných turisticky atraktivních 
místech p�ístupných i turistickými autobusy byly k dispozici letáky s vyzna�enými 
pohádkovými trasami, vážícími se k uvedené pov�sti. V obligátní igelitové tašce, kterou 
ú�astnice knihovnické dílny obdržely p�i registraci, byly vloženy výtvarn� p�kn� provedené 
letáky s jednotlivými pov�stmi na dopln�ní. S druhou velmi zajímavou zkušeností na téma 
regionálních pov�stí vystoupila knihovnice ze Šumperka Jitka Sopperová. Tamní knihovna 
vyzvala ke spolupráci okolní obce, kterým nabídla v p�ípad� jejich finan�ní ú�asti odborné, 
jednotn� výtvarn� �ešené zpracování pov�sti vážící se k jejich obci. Hotový sborník je 



vítaným a vtipným obohacením regionální literatury.  
Dopolední program pokra�oval setkáním se spisovatelkou Dagmar Št�tinovou. Název její 
knihy V��né návraty, vydané jako prémie v nakladatelství Svoboda v roce 1982, byl p�evzat i 
do názvu letošní knihovnické dílny. Vedle d�tských knih – Královna motýl�, �eské fialky a 
Pohádky z bodlákové meze – jí vyšla v roce 1998 v nakladatelství Olomouc knížka zkazek, 
pov�stí a legend Z rytí�ských dob �ech a Moravy.  
Odpolední úterní program byl zahájen v Porotním sále zámku vernisáží výstavy Michala 
Cihlá�e, autora ilustrací k nov� vydané knize Kvik pluje na jih. Poté se knihovnice vydaly 
p�šky za poznáním pov�stí a barokní komponované krajiny. O odborný literárn�historický 
výklad se postarala PhDr. Eva Bílková, histori�ka a vedoucí Literárního archivu Památníku 
národního písemnictví ve Starých Hradech. Sm�lé plány a velkolepé budovatelské úsilí 
potvrdil osobn� sám vévoda Albrecht z Valdštejna, který cestou zmožené knihovnice 
o�ekával ve svém letohrádku. Valdštejnská lodžie, proslun�ná teplým odpoledním sluní�kem, 
se stala p�íjemnou zastávkou v putování za pov�stmi v�novanými p�edevším Albrechtovi z 
Valdštejna. Autobusem „Zikmund“ jsme poté p�ejeli do nedalekého m�ste�ka Železnice. Zde 
nás na radnici o�ekávalo slavnostní p�ijetí starostkou Olgou Jakubcovou. Po návšt�v� 
sympatického místního muzea jsme zavítali do ateliéru ukrajinského malí�e Michaila Š�igola. 
Letošní 370. výro�í úmrtí Albrechta z Valdštejna se stalo nám�tem k vytvo�ení 13 obraz� s 
názvem Pocta Valdštejnovi. Podrobný malí��v výklad k jednotlivým obraz�m ztvár�ujícím 
životní etapy významného muže evropského formátu vyslechli všichni p�ítomní s nesmírným 
zaujetím a soust�ed�ným zájmem. Bohat� napln�ný den byl zakon�en spole�nou ve�e�í v 
hotelu U D�lové koule.  
St�eda 8. zá�í za�ala v 8 hod. prohlídkou prodejní knižní výstavy Sv�t knihy d�tem. 
Knihovnice m�ly možnost zakoupit si vystavenou knižní produkci 14 nakladatelství. Po 
slavnostním zahájení veletrhu, za p�ítomnosti starosty m�sta a po�ádajícího Svazu knihkupc� 
a nakladatel�, pokra�oval plánovaný program. Den Albatrosu byl napln�n jen z �ásti. Do 
Ji�ína nep�ijela literární teoreti�ka Hana Šmahelová. V celé ší�i uplatnila však své 
vyprav��ské um�ní pohádká�ka, spisovatelka Marie Kubátová.  
Odpoledne bylo v�nováno p�ipomínce 40. výro�í vzniku Klubu mladých �tená��. V programu 
nazvaném A� jsem, kdo jsem, vyrostl jsem s Albatrosem zavzpomínali pam�tníci na literární 
sout�že KM� a jeho obohacující sjezdy. K nahlédnutí byla i výstavka sout�žních prací z 
Turnova a Sobotky. Milé a slavnostní bylo p�ivítání p�ítomných zástupc� literárních kroužk� 
ze vzdálené severní Moravy a z Ný�an u Plzn�, kte�í reagovali na výzvu Albatrosu a poslali 
zprávu o svém vztahu ke KM�.  
M�stská knihovna v Ji�ín� se v rámci festivalu podílela nejen na organizaci Knihovnické 
dílny, ale i na zajišt�ní následujících po�ad�: Pojedeme do Jivína, koupíme si báni vína – 
ve�ejné �tení z tvorby J. Š. Kubína za ú�asti here�ky Ljuby Sko�epové; Tv�r�í dílna s 
výtvarnicí Lucií Seifertovou, autorkou ocen�né knihy D�jiny udatného �eského národa; Tv�r�í 
dílna s manželi Klárou a Janem Smolíkovými, autory vtipné knížky Chy�te Bycha; Tv�r�í 
dílna s malí�em Ji�ím Fixlem – Jak se d�lá ilustrace; Pestré integra�ní odpoledne na zahrad� 
knihovny, hostem Miloš Nesvadba; Pohádkový koloto� – dv� p�edstavení vycházející ze 
stejnojmenné knihy Ji�ího Žá�ka p�ipravila Eva Kordová a Aleš Ressler, beseda za 
p�ítomnosti básníka; Kilo jablek pro krále – beseda se spisovatelem Ivanem Binarem a 
ilustrátorkou nov� vydané knihy Evou Sýkorovou–Pekárkovou; Nová dobrodružství Štaflíka a 
Špagetky – k�est knihy spojený s výstavou plyšových ps� a s besedou s manželi Alenou a 
Ji�ím Munkovými a kmotrem knihy Ji�ím Žá�kem; Sv�t knihy – zajišt�ní prodeje vystavených 
knih. 
 
      Jana Sehnalová: Post�ehy ú�astnice 
 



      Na Knihovnické díln� se v letošním roce sešlo více než 40 knihovnic z celé �eské 
republiky a zájem byl ješt� v�tší. Program slavnostn� zahájila paní �editelka M�stské 
knihovny Ji�ín Mgr. Lidmila Koš�álová spole�n� s knihovnicí Alenou Pospíšilovou, které pro 
nás m�ly opravdu velké p�ekvapení. P�išel nás pozdravit vévoda Albrecht Václav Eusebius z 
Valdštejna se svým pobo�níkem. Jeho vypráv�ní bylo zajímavé a n�které kolegyn� se 
pozd�ji spole�n� s vévodou zú�astnily pohádkového pr�vodu v dobovém oble�ení. Vévoda 
nás v úterý p�ijal ve Valdštejnské lodžii u Ji�ína, kam jsme p�šky došli krásnou lipovou alejí. 
Po krátkém posezení a malém ob�erstvení v podzimní zahrad�, která obklopovala lodžii, 
jsme autobusem p�ejeli do blízké Železnice, kde nás velmi zaujala návšt�va v ateliéru malí�e 
Michaila Š�igola. Autor nám p�edstavil celý cyklus d�l pod názvem „Barokní sen o 
Valdštejnovi“. Poutavé vypráv�ní o každém plátn� bylo nesmírn� zajímavé a uchvátilo i 
vévodu, který nás na cest� doprovázel.  
Kdo se n�kdy zú�astnil Knihovnické dílny v Ji�ín�, m�že potvrdit, že je nesmírn� inspirativní, 
každý rok nabitá nápady kreativních knihovnic. Popsat všechny nápady se snad ani nedá, ale 
pod�lit se o n�které z nich jist� ano. M� letos zaujal projekt, který p�edstavila knihovnice Eva 
Kordová z M�K v Turnov�. Jedná se vlastn� o pohádkovou hru „Putování za pov�stí“. U 
zrodu této hry stálo hned n�kolik subjekt� (nap�. Sdružení �eského ráje, m�sto Turnov, 
knihovna v Turnov�…). Projekt byl dotažen až do konce a poda�ilo se na n�j získat finan�ní 
dotaci ze zdroj� EU.  
Vznikla tak celá �ada propaga�ních materiál�, zam��ených na místní památky doprovázené 
pov�stí. D�ležitá je u hry „Cestomapa – Za pov�stmi �eského ráje“. Díky ní se stanete 
poutníky a objevíte kouzlo starých pov�stí. Dvanáct postavi�ek z pov�stí �eského ráje Vás 
provede kouzelným krajem skalních m�st, hrad�, zámk�, kopc� s nádhernými výhledy. Tak 
se nap�. dozvíte o Hadí studánce blízko Humprechtu, o Drábovn� na Malé Skále, o Hrubé 
Skále a �erném rytí�i, o Troskách… Když se do hry zapojíte, na propaga�ních materiálech se 
dozvíte, kudy vede vyzna�ená pohádková trasa, vážící se k uvedené pov�sti. Každé místo 
uvedené v cestomap� má sv�j vlastní leták, který obsahuje pov�st oblasti, kreslenou 
postavi�ku pov�sti, sout�žní otázku, tip na výlet a seznam výletních míst oblasti a blízkého 
okolí.  
Jsem opravdu nadšená dokonalostí, ke které byl tento projekt doveden. Jist� si n�které 
kolegyn� vzpomenou na nápad KDK SKIP s literárními cestovkami. Kdo v Ji�ín� nevid�l 
tento projekt, tomu doporu�uji kontaktovat Evu Kordovou z M�K v Turnov� a zajímat se o 
podrobnosti. 
 
      …ješt� jednou díky za perfektní t�i dny – op�t tu bylo n�co nového a dosud nevid�ného. 
Budu to dlouho v hlav� p�ebírat, zvlášt� návšt�vu u pana Š�igola a jeho obraz�. Valdštejna 
jsme už probírali s mým mužem a hledali p�íslušnou literaturu, kterou máme doma. Vždycky 
je plno nových podn�t� a krásných setkání se stejn� potrefenými kolegyn�mi a zárove� 
zážitek pocitu, že naše práce má opravdu smysl. Ješt� jednou dík a budu se t�šit na p�íští 
rok!  
Spolu s krumlovským medvídkem zdraví Helena Jelínková 
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