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Jičín město pohádky aneb Putovanie do rozprávky 

Silvia Kupcová 

Čáry-máry, tresky-plesky a čarodejnica z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi vyvesila na svoju chalúpku tento oznam: 
„Čarodejnica neúraduje. Odsťahovala som sa neznámo kam, vrátim sa neznámo kedy...“ 
            V knižnici zostalo ticho a aj smutno. Napriek tomu, že je to čarodejnica, aj tak má rada knihy a knihy majú rady ju 
a o deťoch ani nehovorím. Deti chodili, zisťovali a vypytovali sa knihovníčok. Čo sa čarodejnici prihodilo, či ju nahnevali 
a prečo sa vlastne odsťahovala? Odpoveď zdá sa, nebola až taká ťažká. Deväť z desiatich opýtaných odpovedalo: „Naša 
čarodejnica išla aj s kolegyňou navštíviť priateľov do Jičína.“ 
            Jičín to je tam, kde „je těžká služba, žijí tam samí hodní lidé.“ No a týchto milých a láskavých ľudí sa rozhodla naša 
čarodejnica, či jednoducho knihovníčka, navštíviť počas ich nádherného sviatku. Človečinu už od nich chytila vlani, počas 
svojej knihovníckej stáže a zacnelo sa jej po láskavých a milých ľuďoch. 
            Dvadsiaty ročník podujatia „Jičín město pohádky“ a 15. Knihovnícka dílna Zahrada poznání aneb putování za 

nejmocnějším kouzlem, bol pre toto stretnutie priam ideálnou príležitosťou.  
            Tak sme teda 6. 9. 20100 nasadli do priameho spoja na Jičín. A tešili sa na zážitky a milých ľudí. Verte mi, všetko sa 
splnilo do bodky. Už večer po príchode do Jičína som mala pocit, že som sa vrátila domov. Na námestí nás privítal nádherný 
drak, ktorý nás nenechal na pochybách, že sme v rozprávke, a teda na úplne správnom mieste. Rozprávkové bytosti, by mali 
mať svoj snem a zraz a zdá sa, že „Jičín město pohádky“ je tým miestom, kde sa to raz do roka dá. Kolegyni som spravila 
večernú prehliadku rozprávkového Jičína. Poukazovala som jej úplne všetko: Valdštejnovo náměstí, Valdickou bránu a veľa 
ďalších úplne nádherných a historických objektov Jičína. Nezabudla som samozrejme ani na Rumcajsovu ševcovnu, lebo bez 
nej by Jičín nebol Jičínom. Plné zážitkov a únavy z cesty sme očakávali ďalší deň. 
Deň druhý, alebo pre nás deň „D“. 
            Zahájenie knižného veľtrhu Svět knihy dětem bol štartom. Na tomto zahájení starosta mesta Jičín odovzdal 
pomyselné kľúče od mesta deťom, umožnil im a aj nám dospelým v tomto mestečku vládnuť na niekoľko dní spolu 
s rozprávkou. Tu som sa asi po pol roku stretla a s radosťou privítala s pani riaditeľkou jičínskej knižnice Mgr. Jankou 
Benešovou a jej kolegyňami a spolupracovníčkami z Knihovny Václava Čtvrtka. Nedá mi hneď na začiatku nezložiť z hlavy ten 
pomyselný klobúk a vzdať tak poklonu za organizáciu tejto úchvatnej akcie, všetkým organizátorom a poďakovať. Podujatie 
bolo však len na začiatku a ja mám možnosť zažiť v „akcii“ mladú a úžasnú spisovateľku Petru Braunovú. Jej beseda o knihe 
Ema a kouzelná kniha je bezprostredná, plná emócií a zážitkov. Vťahuje účastníkov besedy do deja a navnadí ich na čítanie 
knihy. Táto beseda nás inšpirovala a zapôsobila na nás natoľko, že pri najbližšom našom stretnutí s Petrou sme dohodli 
spoluprácu a prisľúbila nám účasť na besedách v našej knižnici. Po tejto besede sme si našli v programe miestečko aj my a aj 
pani riaditeľka jičínskej knižnice na medzinárodné „česko-slovenské“ stretnutie pri káve v jej kancelárii. Toto bilaterálne 
rokovanie na najvyššej úrovni už prináša prvé ovocie. Odovzdávame pozdravy od nás zo Slovenska a dohadujem 
podrobnejšie detaily ďalšej spolupráce. Bola by veľká škoda, vzdať sa českých priateľov, ich tvorivosti, entuziazmu a nápadov. 
Týmto všetkým nás inšpirujú a posúvajú ďalej.  
            Zahájenie Zahrady poznání sa nieslo v slávnostnom duchu. Pani riaditeľka privítala pána starostu, ktorý knihovnícku 
dielňu zahájil a otvoril. Slávnostný príhovor pani riaditeľky Benešovej navnadil kolegyne knihovníčky na ďalšie stretnutie 
v Jičíne. Vyhlásila na apríl budúceho roku prvý ročník Súťaže knižničných podujatí pre deti. České kolegynky boli príjemne 
prekvapené. Toto podujatie je v českých knižniciach nóvum a o to viac nás teší, že s nápadom prišli práve v Jičíně, pri takejto 
krásnej príležitosti. Slávnostné chvíle umocnil nevidiaci spevák Jakub Kazda. Program sa posúva a máme možnosť byť pri 
vernisáži výstavy Pocta Jiřímu Trnkovi, ktorú uvádza akademický maliar Jiří Fixl. Počas vernisáže sa objavuje aj osoba 
najpovolanejšia, dcéra pána Trnku, ktorá so zanietením rozpráva o známych ilustráciách a rozprávkových postavičkách. Počas 
tohto dňa sme si nenechali ujsť príležitosť a navštívili sme interaktívnu výstavu pána R. Pilařa o Rumcajsovi. Boli sme 
unesené a nadšené. Táto výstava predstavuje to, čo dnešné deti potrebujú – hmatateľný zážitok. Možnosť si všetko vyskúšať, 
pochytať a všetkým hýbať. Je dôkazom toho, že keď sa spojí známe, čo v tomto prípade postavičky Rumcajsa, Manky 
a Cipíska pre české deti určite sú, s pohyblivým, tak je to úplná „Pohádka“ a zážitok nielen pre deti, ale aj dospelé 
„čarodejnice“ z Prievidze. 



            Zážitky, vzruchy a podnety však počas našej návštevy Jičína prichádzali neustále. Pri zhliadnutí rozprávkového 
sprievodu mestom, sme chvíľu mali pocit, že sme skutočne súčasťou jednej veľkej rozprávky, alebo na karnevale v Benátkach. 
Jednoducho zážitok nad zážitky. Prenádherný rozprávkový deň oficiálne končíme na koncerte Musica Bohemica, ktorá nás tak 
isto, nenechala ľahostajnými a vtiahla nás do svojho programu doslovne, čiže sme si aj zaspievali. Oficiality sú na konci, ale 
nenecháme si ujsť príležitosť na priateľské česko-slovenské klábosenie s Jankou Benešovou a jej manželom. Vymieňame si 
v priateľskom ovzduší zážitky pracovné, ale aj súkromné. Mílí Benešovci, ďakujeme za príjemné ukončenie dňa. 
            Ďalší deň knihovníckej dielne sa nesie v znamení hereckého koncertu mojich českých kolegýň z jičínskej knižnice. 
Tvorivé dielne Svatební košile od K.J. Erbena a HarryPoter sú ukážkou práce s literárnym textom a besedami na danú tému, 
kde v tomto prípade sú účastníkmi knihovníčky z Čiech, Moravy a Slovenska. Ďalšou besedou v poradí je priblíženie komiksu, 
jeho vývoja a celkové oboznámenie s týmto žánrom. O to všetko sa postaral programový riaditeľ Ondřej Muller. Zážitok 
z besedy s mladými a zhovorčivými dámami spisovateľkou Renatou Šulcovou a ilustrátorkou Renátou Fučíkovou je natoľko 
silný, že už počas besedy o ich knihe MOJMMÍR, cesta pravekého krále mám silné nutkanie siahnuť po knihe a čítať, čítať 
a čítať. Počas tohto dňa sme ešte absolvovali dve besedy. Jednu o knihe Špicberský denník neposedné maminky od mladej 
spisovateľky / skutočne v Jičíne vekový priemer dám spisovateliek nedosahoval tridsať rokov J/ Simony Wágnerovej– jej 
zanietenie nás nenechalo na pochybách, že niektoré zážitky si musíte prežiť na vlastnej koži a potom ich s rovnakým 
presvedčením dokážete pretransformovať do knižnej interaktívnej podoby. Kniha má pracovné listy a aj DVD. Večer patril 
pánovi Petrovi Holanovi, ktorý nám predstavil knihu Vyprávěnky čubičky Kvídy a nielen knihu, ale aj samotnú aktérku fenku 
Kvídu. 
            Záver našej misie po nádhernom českom meste, patril priateľskému posedeniu v kruhu kolegýň knihovníčok. Tu sme 
nadviazali ďalšie priateľstvá. Stretli sme tu veľa detských knihovníčok s rovnakým postihom – a to prácou v knižnici s detským 
čitateľom. Rozlúčili sme sa s očakávaním, že naše najbližšie stretnutia budú čoskoro, že sa zopakujú a rozvinú sa aj do 
načrtnutej spolupráce. 
            Jičín a jičínska knižnica, ďakujeme za krásne dni strávené u vás a možnosť stretnúť ľudí s tou povestnou „jičínskou 
člověčinou“, alebo ako sa hovorí v tej knihe: „Jeden člověk hodnější než druhý...“ 
            Naše záverečné poďakovanie patrí pani riaditeľke Benešovej a celému jej pracovnému kolektívu za príležitosť, ktorú 
nám a našej knižnici poskytli, keď nás pozvali na rozprávkové podujatie. 
            A čarodejnica z Hornonitrianskej knižnice pridáva text od Astrid Lindgrenovej, ktorý sa pri tejto príležitosti ako kúzlo 
a čary na záver hodí: 
„Ó, mocné sudičky, prosím, obdarujte naše deti, nielen krásou, zdravím a bohatstvom... Obdarujte naše deti aj 
hladom po čítaní, o to pokorne prosíme z celého srdca, lebo veľmi túžime po tom, aby mali vo svojich rukách kľúč od 
nádherného sveta, v ktorom možno nájsť najvyšší druh šťastia... knihy sa pokúsime nájsť sami, nemožno predsa 
očakávať priveľa od sudičiek...“ 
Čáry-máry nech sa všetkým darí J J J. 
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