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Knihovnický slet příznivců 
krásného slova           
Mgr. Jana Kroulíková a Marta 

Staníková           
 

     Závěrečné vyvrcholení krajské části projektu Kde končí svět se konalo ve dnech 22. – 
23. dubna 2005 v Hrochově Týnci. Akci pod poetickým názvem Knihovnický slet příznivců 
krásného slova organizovalo Východočeské klubko dětských knihoven SKIP společně s 
Obecní knihovnou v Hrochově Týnci, Městskou knihovnou v Chrudimi a Knihovnou Slavoj 
ve Dvoře Králové nad Labem. Zúčastnilo se celkem 87 dětí, 12 knihovnic a 4 učitelky. 
Dále pozvání přijali a kmotrem klubácké vlajky se stali: Zlata Houšková (tajemnice SKIP 
ČR), Radka Páleníková (redaktorka Dětské tiskové agentury), Hana Mazurová (ředitelka 
MěK v Chrudimi) a Jan Honza Lušovský (kreslící učitel stolničení). 
Do projektu se z našeho regionu zapojilo celkem 16 knihoven v následujících kategoriích: 

oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství) – 11 knihoven,  
oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní – 13 knihoven,  
oblast výtvarných soutěží – 14 knihoven,  
oblast literárně dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek 
apod.) – 8 knihoven.  

V oblasti literárních soutěží a tvůrčího psaní získala první místo a zároveň i titul Rytíř 
krásného slova Tereza Cahová ze 4. třídy ZŠ Hrochův Týnec. Na druhém místě se 
umístily děti z MěK v Přelouči za výrobu knížky Pohádky z Přelouče. Třetí místo získala 
Lucie Chladová z 8. třídy ZŠ Hronov. Vítězné práce si můžete přečíst v rubrice Políbeni 
múzou.  
Děti z Náchoda, Litomyšle a Hořic předvedly dramatizaci pohádek. Všichni herci byli 
odměněni samotným skřítkem Čtisibrýlem ušatým. Velice těžké bylo vyhodnocení 
výtvarných prací. Nejvíce hlasů od zúčastněných dětí dostaly výkresy, které do soutěže 
zaslala Laďka Hývlová z MěK v Přelouči. Této knihovně patří uznání také za výrobu 
keramických loutek na motivy pohádek Hanse Christiana Andersena.  
Slavnostního pasování rytířů krásného slova, které se koná dne 1. června v Praze, se 
zúčastní Hrochův Týnec, Přelouč, Hořice, Náchod, Hronov a Jičín. 
 
      Pobyt v Hrochově Týnci očima litomyšlských účastníků zaznamenala Jana 
Kroulíková 
Spacáky, karimatky, rezervní oblečení...  
Mohlo by se zdát, že se chystáme na hory nebo na vodu. Chyba lávky. Jelikož s sebou 
vezeme i vlastnoručně vytvořené kulisy, míříme na přehlídku krajského kola projektu Kde 
končí svět. A ta se tentokrát koná v Hrochově Týnci.  
Malé městečko znám jen z auta, když tudy občas projíždím. Z Litomyšle to není daleko, 
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ale to spojení! Na zastávce vyskáče z přeplněného autobusu spousta „bagáže“, 7 dětí 
(dvě Aničky, dva Jirkové, Eva, Kýka a nejmladší Lucka) a 2 knihovnice. Naštěstí nás čeká 
průvodkyně, která nás dovede do místního kina.  
Máme malé zpoždění, program už byl zahájen. Jdu převzít krásné tričko a ohlásit všem, 
že Litomyšl už dorazila. Zatím se sem - děti a knihovnice - pohodlně vejdeme. Na pódiu je 
připraven pan malíř Lušovský a za chvíli propuká lítý boj mezi zástupci jednotlivých 
knihoven, mezi „dospěláky“ i dětmi. Máme uhodnout, jaké pohádkové postavy nám malíř 
kreslí. Děti vítězí... Asi nebyly tak stresované cestou a tím, jak to vše zvládnout...  
Mezi absolutní vítěze se probojovala i naše Lucka, která všechny přítomné ohromí recitací 
dlouhé básničky. Sklízí potlesk.  
Pak se přesouváme do knihovny. Bez průvodkyně bychom tam těžko trefili (i když místní 
o existenci a činnosti tohoto kulturního stánku dobře vědí, což se potvrdí při noční hře).  
Knihovna už je plná dětí, což není nic mimořádného, ale i krásných literárních a 
výtvarných prací. Autory jsou kluci a holky z celého východočeského regionu. Okukujeme 
práce i kolegyně knihovnice. Kdopak přijel a kolik má s sebou dětí? Zdá se, že litomyšlská 
výprava je podobně početná jako náchodská. Ale na Dvůr Králové nemáme, těch je tolik, 
že si pronajali autobus. Z knihovny se opět přesouváme do kina.  
Těšíme se na akademii, kterou pro rodiče i pro nás připravily místní děti se svými učiteli. 
Ale nejprve se před přetékajícím sálem kina bude křtít vlajka východočeského Klubu 
dětských knihoven. Však jsme kvůli nabrání křticí vody z Loučné skoro nestihli autobus. 
Poté však vyklízíme pozice a přenecháváme je místním – rodičům, babičkám a 
dědečkům. Vypadá to, že se tu sešla celá „Tejnice“, jak říkají místní.  
Nevadí, na večeři se těšíme taky. Restaurace U Žáby má urputně zelenou fasádu, ale vaří 
se tu dobře. My jako hladovci jsme mezi prvními knihovnickými strávníky. Pak už se 
jdeme nachystat na naše divadelní představení, které se koná ve škole. Nejprve sehrají 
náchodští Andersenovo Ošklivé kačátko a pak předvádíme my popletenou a inovovanou 
Perníkovou chaloupku. Když jdeme odložit divadelní kostýmy a dekorace, sdělí nám asi 
sedmiletý chlapeček ze Dvora Králové, že se mu to moc líbilo. Doufáme, že takhle malé 
děti ještě nelžou.  
Následuje příprava na večerní hru, svetry a baterku bereme s sebou. Než se řádně setmí, 
mají domácí organizátoři pro děti připravené pěkné soutěže a hlavně vystoupení šermířů. 
Když už se setmí tak, že není skoro nic vidět, nastoupí Čtisibrýl ušatý a chce přečíst dopis 
od paní prezidentové. Ale místní osvětlení nefunguje. Díky baterkám nám poselství paní 
Klausové a výsledky přehlídky krajského kola nezůstaly utajeny. Děti dostávají krásné 
dárky a jsou moc pyšné a spokojené.  
Pak už startuje večerní hra, které se účastní mimo nás knihovníky i spousta rodičů s 
malými dětmi. Start je u hřiště a nás čeká výprava k mnoha stanovištím, označeným 
hořícím světýlkem. U kostela slyšíme kousek známého monologu Julie: „Ó Romeo, proč 
jsi Romeo“, pak pokračujeme přes nadchod k Machovi a Šebestové, u říčky Novohradky s 
námi přes vodní hladinu konverzují 2 postavy, u městského úřadu chce drak sežrat 
princeznu a my mu v tom máme zabránit. Ještě že náš Jirka je tak statečný. Když má 
převzít zaslouženou odměnu (princeznu a půl království), vysloví okřídlenou větu z naší 
pohádky: “Princezna počká“ a odchází k dalšímu stanovišti. To je opravdu jen pro silné 
nátury. Mnich u brány nám sděluje zastřeným a výhrůžným hlasem, že musíme 
pokračovat cestou mrtvých dětí. Docela mu to věříme, blížíme se totiž k hlavní silnici. 
Tentokráte však k žádnému incidentu nedojde, přecházení totiž řídí místní hasiči. Jak je 
vidět, je do hry zapojena opravdu téměř celá „Tejnice“. Vodník na další zastávce se nám 
moc líbí, zvláště jeho kukadla. U školy na nás číhají upíři. Kdo chce, může se nechat 
kousnout. S „kousnutím“ cestují naše děti druhý den do Slatiňan a Chrudimi a pak i domů. 
Na poslední zastávce noční hry si zopakujeme s klasikem Karlem Jaromírem známé: „ 
Pojď si proň, ty polednice, pojď, vem si ho, zlostníka...“ a hle, polednice opravdu přichází. 
Tady hra končí. Téměř pro všechny. Jen pro nás ne, protože druhý Jirka sděluje, že asi 
ztratil mobil... A tak pokračujeme ke hřišti, kostelu, přes nadchod a k řece. Bohužel nikde 
nic.  
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Odcházíme spát do školy. Nejprve to vypadá, že škola je pro nás nedobytná a musíme 
přenocovat venku. Nakonec nás přece jen zbytek výpravy uslyší, sežene jediné klíče a 
otevře nám. Sláva! První den zvolna končí, ukládáme se do spacáků v 6. A. v Hrochově 
Týnci. Možná že ve snu noční hru absolvujeme ještě jednou...  
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