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Minisjezd čtenářů poznával středověk

Markéta Tučková

Dne 29.5. 2014 pořádala Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší 26. minisjezd dětských čtenářů z Náchodska a 

z Trutnovska. Všechny přítomné přišel přivítat starosta města Z. Špringer. Byl mile překvapen, kolik dětských 

čtenářů a knihovnic se sjelo do Rtyně v Podkrkonoší. Zdůraznil, že městečko sice patří do okresu Trutnov, ale 

zeměpisně leží na rozhraní náchodského a trutnovského okresu, a tak byl velice rád, že pozvání přijali zástupci 

z obou regionů a že jejich knihovny spolupracují. Po úvodním přivítání starostou se ujala slova knihovnice Jana 

Sehnalová a seznámila nás s programem minisjezdu, který zněl „Poznáváme středověk“, což možná mnozí 

z přítomných při příchodu do kulturního sálu, (kde se minisjezd konal) poznali, protože nás obklopovalo dobové 

oblečení, rytířská zbroj, ale hlavně knihy s touto tematikou. Jana Sehnalová měla připravenou zajímavou 

prezentaci, která čtenáře uvedla do tématu. Děti se seznámily s životem rytířů, zjistily, jak žili, co jedli, jak bojovali.

Vysvětlili jsme si pojem heraldika. Pak jsme se vzájemně představili. Každá skupinka ukázala erb svého města či 

obce, popsala ho a krátce všechny seznámila se vznikem obce. Zhlédli jsme erb Náchoda, Hronova, Nového 

Města nad Metují, Batňovic, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Červeného Kostelce a Broumova. Následoval první úkol, 

namalovat si svůj erb. Porota složená z knihovnic měla za úkol vybrat pět nejhezčích erbů. Nebylo to vůbec 

jednoduché, protože všechny erby byly nápadité a něčím zajímavé. Mnohé šlechtické rody by je určitě ihned braly

za své. Poté jsme si přečetli rytířské desatero, obdrželi ohořelou listinu a vypsali si tři rytířské zásady, které každý 

považoval za nejdůležitější. Po malé přestávce, kdy si někteří potěžkávali drátěnou košili a přilbice, jiní tasili

opravdový meč, nám byly rozdány sešitky. Každý si ten svůj podepsal a první skupinka již mohla vyrazit na cestu 

„Za poznáním středověku“. Hra byla podobná „šipkované“. Během cesty se odpovídalo na 17 otázek. Mezitímco 

odešla první skupinka, ostatní vyráběli hrad z různých krabiček. To byste nevěřili, jaké krásné hrady se pod 

ručkama dětí objevily. Hrady měly vlaječky s erby, věže, ochozy, studny, hladomorny, popraviště, výtahy. Z oken 

na vás koukali i obyvatelé hradu. Nové Město se tak zamilovalo do svého vyrobeného hradu, že nelenilo a odvezlo 

si ho domů, přestože celý den vytrvale pršelo a cestovali autobusem s přestupem na vlak. Zajímalo by mne, zda 

jejich megahrad přečkal cestu bez úhony. :-) Mezi vyráběním se postupně všichni vydali na středověkou cestu. Na 

jejím konci čekalakaždého odměna - medaile s pravým čokoládovým dukátem. Po „vyčerpávající“ procházce jsme 

dostali občerstvení a diplom za účast. Knihovnice obdržely upomínkovou tašku, kterou věnovalo město Rtyně v

Podkrkonoší. Děkujeme knihovnici J. Sehnalové za příjemné dopoledne jinak deštivého a pochmurného dne. Už 

se těšíme na další skvělé setkání čtenářů!
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