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Setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory 

Jana Sehnalová a Markéta Tučková

            V září proběhlo v Městské knihovně Úpice setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory, které se konalo ve znamení 

100. výročí narození dětského pohádkáře Václava Čtvrtka. Do Úpice dorazili vybraní dětští čtenáři z okolních knihoven: Malé 

Svatoňovice, Červený Kostelec, Rtyně v P., Úpice a Batňovice.

            Po vzájemném přivítání se děti usadily a každá skupinka si vylosovala obrázek postavičky z pohádek Václava Čtvrtka 

a tím si zároveň děti vylosovaly název své skupiny. Najednou tu byli Rumcajsové, Víly Amálky, Křemílci, Česílkové, Makové 

panenky. Děti obdržely kartičky, kam doplňovaly správné odpovědi ze soutěží, které celý den probíhaly.

            Do Úpice každá skupina přijížděla s knížkou Václava Čtvrtka, ze které přečetla ukázku. Ostatní hádali, o jaký titul se 

jedná. První družstvo Česílků se hned pustilo do čtení ukázky. Ostatní si do připravených kartiček zapsali svůj tip. Za splnění 

úkolu dostala každá skupinka díl skládanky – puzzle.

            Po složení všech dílků získaly děti informaci, která je měla dovést k ukrytému pokladu. Pak následovalo překvapení -

cesta do sousední vesnice Havlovice. Před odchodem četlo ukázku družstvo Křemílků a všem opět přibyl další díl skládanky. 

V Havlovicích si všichni zahráli minigolf. Někteří čtenáři tuto hru hráli poprvé, a tak došlo i k menším zraněním.

Před malým obědem následovalo čtení Rumcajsů a děti byly zase blíž k dobytí pokladu. Všichni se pomalu vraceli zpět 

do knihovny, kde je čekalo vyrábění kočičky z kartonového papíru. Pak se připravilo družstvo Amálek na čtení ukázky. Ostatní 

pilně zapisovali a přemýšleli nad názvem knížky.

Následovala odpolední svačinka a čtení Makových panenek. To už všem do rozluštění skládanky chyběl poslední 

dílek. Během dne nechyběly ani kvízy o Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. Na protáhnutí těla byly připraveny pohybové soutěže. 

Dokonce se i zpívalo v písničkové soutěži. Děti závodily s velkým nasazením, sbíraly bodíky k výhře. Obdržely poslední díl 

skládanky, kterou složily a nalepily na připravené místo na kartičce. Česílkové se ze složené skládanky dozvěděli, že jejich 

poklad se ukrývá na dětském oddělení zdejší knihovny. Nejsnáze ho měla najít děvčata u své oblíbené literatury. I ostatní se 

vrhli na hledání pokladu. Každé družstvo ho mělo ukrytý na jiném místě knihovny. Jaká velká radost přišla, když byl poklad 

nalezen. Přiblížil se závěr našeho setkání. 

Nejvíc bodů nashromáždily děti z Malých Svatoňovic, které obdržely velkou odměnu. Vítězi ale nakonec byli všichni 

hledači pokladů. Celodenní setkání bylo nabité různými aktivitami a děti odjížděly plné dojmů. Děkujeme všem knihovnicím 

z Městské knihovny v Úpici, které pro nás připravily nádherné setkání.
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