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Den otevřených dveří a čtení pro děti v Bačetíně

Miroslava Cvejnová

Začátkem listopadu 2011 se přišla do dobrušské knihovny pochlubit knihovnice paní Božena Dyntarová z Obecní knihovny 

v Bačetíně pozvánkou na Den otevřených dveří a čtení pro děti. V knihovně pracuji již několik let, ale paní Dyntarovou jsem 

takhle rozzářenou a natěšenou ještě neviděla. Důvodem byla právě ona pozvánka na chystanou akci a vstřícný přístup 

obecního zastupitelstva, zejména paní místostarostky Gabriely Prýmusové, která si knihovnu vzala ke všem svým 

povinnostem takříkajíc do vlastní péče.

Ve čtvrtek 10. 11. 2011 jsem se tedy vypravila do Bačetína. Přišla jsem o pár minut dřív a dobře jsem udělala, to byla totiž 

jediná chvíle, kdy měla paní knihovnice nebo paní místostarostka chvilku si se mnou popovídat a ukázat mi novou klubovnu 

spolku Babinec, kde se bude čtení konat. Úderem 16. hodiny začaly do malé místnosti knihovny chodit nejen děti, ale celé 

rodiny.

Pro děti byly připraveny obrázky klasických českých pohádek, podle nich pak pohádku vyprávěly, vybarvovaly nový znak 

knihovny nebo svatomartinského koně a za odměnu dostávaly drobné dárečky a sladkosti. Dospělí si zatím prohlíželi kroniky 

obce a fotky z kulturních akcí, kterých je v této malé obci opravdu hodně.

Ráda bych teď citovala slova paní místostarostky Gabriely Prýmusové, hlavní organizátorky akce: „Když jsem na svých dětech 

zkoušela program připravený na knihovnické dny a chtěla po nich vyprávět pohádku O Červené Karkulce, nestačila jsem se 

divit. Automaticky na mě vybafly DVD verzi americké Carkoolky, kde je hlavní hrdinkou babička snowborďačka, vlk je 

detektivem a zjišťuje, kdo v lese okradl Karkulku. Nakonec jsme pohádku dali dohromady dle mé představy, ale některé 

mezery jsme přece jen museli doplnit četbou. Má dítka od narození nemají trpělivost poslouchat pohádky a číst jim je trest pro 

mě i pro ně. Mnohem raději listují v encyklopediích a nechávají si číst jednotlivé úryvky o věcech, které je zajímají. Mě 

samotnou chytla četba až na střední škole. Povinná literatura byla nuda. Ale naše paní češtinářka nám tehdy nezadala autora, 

ale žánr, a já v 15 letech přišla na to, jaké poklady ukrývá knihovna. Objevila jsem, že každá knížka má záložku, kde si přečtu, 

o čem je, a že existuje soupis děl jednotlivých autorů. Zatímco spolužáci četli těžká díla k maturitě, já objevila jedinou knížku 

pohádek, kterou ten autor napsal. Knížka měla písmena jak slabikář v první třídě a přečetla jsem ji v kavárně u kávy :-).“

Od 18 hodin se v nové klubovně četlo. Číst dětem od 2 do 10 let není jednoduché. Děti si nakonec samy vybraly příběh na 

příště, po jehož přečtení budou mít dost prostoru k vyprávění vlastních historek a ke hrám.

            Hned následující týden přišla do knihovny a do klubu mateřská škola. Program pro ně proběhl ve stejném duchu, jen 

jim tentokrát četla princezna Leontýnka.

            Ještě jednou budu citovat paní Prýmusovou: „Cílem těchto akcí je ukázat dětem, že knížky nejsou nuda a povinnost, 

kterou musí splnit do školy. Chceme, aby přišly na to, že knížka je bohatství a každým hlavním hrdinou mohou být ony samy. 

Samotné děti mně však během těch několika málo hodin ukázaly, jak rády své příběhy sdělují a jsou vděčné, že je 

posloucháte. Zkuste svou ratolest požádat o nějaké vyprávění pohádky a budete překvapeni, kolik toho vědí, co si pamatují a 

že je to vlastně zábava, dávat společně tu story dohromady...“

Ve čtení pro děti chtějí v Bačetíně pokračovat každý týden. Ráda bych poděkovala za příjemné odpoledne a popřála jim hodně 

vytrvalosti, trpělivosti a nadšení do další práce.

Závěrem bych se ráda ještě připojila k poděkování obecního úřadu knihovnici paní Dyntarové. Poděkování jí patří zejména za 

dlouholetou práci pro rozvoj obce a knihovny, ve které pracuje již od roku 1971.         
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