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18. setkání v Jičíně

Eva Maurová, Kateřina Smrcová a Jana Benešová

Vždycky se těšíme. Vždycky je to ONO! A o čem to mluvíme? Přece o Knihovnické dílně v rámci festivalu Jičín -

město pohádky.

Druhý zářijový týden (9.–11. 9. 2014) nás čekalo příjemné prostředí jičínské knihovny s programem Knihovnické 

dílny. Letošní motto festivalu bylo: Pelíšek, pelíšky, pelášení. Pelíšek - duch, ochránce a patriot Prachovských 

skal. Pelíšky - tam se cítíme bezpečně. Pelášení - život je pohyb. Jičínská knihovna připravila třídenní program, 

kde se letošní symboly promítly do knihovnických dílen. Programu se zúčastnilo čtyřicet kolegyň a kolegů.

První den jsme se dostali do světa pověstí a mýtů, a to společně s PhDr. Petrem Janečkem, který nás zaujal svou 

přednáškou vztahující se k tématům a motivům lidových pověstí. Podělil se s námi i o nové informace z oblasti 

výzkumu v české a mezinárodní folkloristice. Odpolední program nás zavedl do Prachovských skal za Pelíškem.

Putovali jsme společně s průvodcem na slovo vzatým, JUDr. J. Veselým, gentlemanem, pořadatelem jičínského 

festivalu, milovníkem skal a přírody. Náročná pěší túra s tak okouzlujícím vyprávěním se stala pro nás účastníky

spíše osvěžením a obohacením. Navštívili jsme přírodní koupaliště, kde sídlí duch skal Pelíšek. Představuje se 

nám v podobě dřevěné plastiky dle návrhu Ladislava Horáka. V klidném prostředí přírody jsme se zaposlouchali 

do místních pověstí. Nabiti energií jsme se vrátili a občerstvili před dalším programem, který následoval. Tím byl 

zážitkový seminář MgA. V. Křesadlové a Ph.D. H. Langerové, věnovaný mytologii, bájím a pověstem. Všichni 

zúčastnění se přenesli do doby stvoření Adama a Evy, tj. na počátek lidstva do období před cca 6000 roky. 

Rozebírali jsme tento biblický příběh a ostatním k němu představovali svá vysvětlení. Obě lektorky byly úžasné, a 

všichni jsme si tak večer nadmíru užili. Pracovní noc zakončil Radovan Sál, který nám na dobrou noc přečetl 

vlastní pověst o Pelíškovi.

Druhý den Knihovnické dílny začal seminářem známého a kultivovaného českého moderátora pana Alfréda 

Strejčka a týkal se osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky. Zaměřil se na správné posazení hlasu, na 

důstojnou prezentaci, umění zaujmout a zbavit se trémy. Přednášející nás odzbrojoval svým šarmantním 

verbálním projevem, přirozenou gestikulací. Jak dobře se panu Strejčkovi podařilo nás něco naučit, to ať posoudí 

naši budoucí posluchači. Odpoledne jsme pokračovali podnětnou přednáškou doc. PaedDr. Jaroslava Tomana, 

CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Podíl knihovnických aktivit na rozvoji dětského

čtenářství. Humor v dětské literatuře. Vrcholem dne bylo večerní vystoupení Alfréda Strejčka a jeho hostů Jitky 

Morávkové a Radky Tesárkové s literárním pořadem Žebřík do nebe, který byl věnován tvorbě Jana Skácela.

O hudební doprovod na netradiční nástroj hang drum se postaral Jiří Šámal. Večer byl spojen s oslavou 

dokončené rekonstrukce v jičínské knihovně.

Třetí den jsme ve volném čase navštívili spoustu inspirativních pořadů v rámci festivalu Jičín - město pohádky a 

hlavně kolokvium na téma „Kudy z pelíšku ven?“ v jičínském zámku. O tom, že i v tuzemských pelíšcích můžeme 

čerpat zásadní poznatky pro porozumění dynamice rodiny se všemi potížemi, nás na základě svých vlastních 

zkušeností přesvědčili psychoterapeuti PhDr. Trapková a MUDr. Chvála. Oba jsou čelní představitelé české 

rodinné terapie a psychosomatické medicíny, autoři mnoha odborných publikací, ovšem tentokrát příznačně 

použili klinický materiál ze všeobecně známého Hřebejkova filmu.

Při odpoledním ukončení třídenního setkání jsme u kávy Knihovnickou dílnu zhodnotili a probírali otázky, které 

pokládáme za potřebné v naší práci řešit a které by se mohly stát inspirací pro program dalšího ročníku 

Knihovnické dílny v Jičíně.
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