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Mají si kde hrát…

Vanda Vaníčková

Anglický název free lze překládat jako volný či zdarma. V mluvené řeči se používá free například, i když chceme říct, že 

je někdo „v pohodě“. Nejen člověk, ale i knihovna může být free. V případě Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně to platí 

doslova.

Free time, klub pro mládež, byl v jičínské knihovně otevřen v říjnu 2012 při příležitosti Týdne knihoven. Na začátku 

stály tři hlavní pilíře; dvě knihovnice s vizí, elánem a dobrým nápadem – Zuzana Andrenková, Jana Havlíková – a 

snaha knihovny vrátit ruch a návštěvníky do prostor hudebního oddělení, o které přestával být koncem 90. let zájem. 

Zároveň vznik klubu pomohl najít zábavu dětem, jež v okolí knihovny odpoledne bezcílně bloumaly a vymýšlely 

lumpárny. Koncepce klubu zaměřeného na děti, pro něž začalo být dětské oddělení moc dětské, nabrala reálné obrysy 

díky průzkumu na základních školách. Žáci se mohli vyjádřit nejen k náplni klubu, ale i jeho pojmenování. Tak vznikl 

právě Free time, což je původní název, který vymyslely děti pro knihovnu, ale hlavně pro sebe.

V současné době vede klub paní Kateřina Piryová, posila týmu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně od května 2014. Free 

time je otevřen čtyři dny v týdnu (zavřeno je, zdá se s určitým důvtipem vzhledem k názvu knihovny, pouze ve čtvrtek) 

pro děti a mládež bez omezení. Návštěvníci nemusí mít průkazku do knihovny, jménem a příjmením se hlásí pouze

zájemci o hraní na počítači, tabletu nebo herní konzoli. Možnost hrát počítačové hry v knihovně by mohla na první 

pohled svádět k negativním soudům. Naopak. Jičínská knihovna v praxi potvrzuje myšlenku mnohých psychologů, kteří 

se dlouhodobě zabývají počítačovými hrami. Hry nejsou komplexně špatné. Mnohé z nich rozvíjejí logiku, postřeh, 

strategické uvažování. Je ale potřeba přístup k hrám hlídat (eliminovat krvavé, nic nepřinášející bitky) a zároveň 

podporovat sdílení zážitků ze hry mezi hráči. Právě to se děje, dle slov paní Piryové, denně. Hráči s kamarády, ať už 

také hrají, či nikoli, živě diskutují o splněných misích a zdolaných levelech. Někteří si rovnou vypůjčí knížky o právě 

dohrané hře. Aktuálně v nabídce nejvíce láká herní hit Minecraft.

Free time návštěvníkům dále nabízí nespočet komiksů (nechybějí oblíbení hrdinové z dílny Marvel či žlutá rodinka ze

Springfieldu), časopisů a knih pro mládež, deskové hry, ping pong. Hlavně ale nabízí bezpečné a zároveň kulturní 

místo setkávání, kam si teenageři rádi chodí povídat, lenošit v sedacích vacích, psát úkoly anebo i okukovat nové 

lásky. Nutno podotknout, že je z čeho vybírat, neboť během nejfrekventovanějšího času (zhruba druhá hodina 

odpolední) je v klubu najednou i šedesát dětí.

Vedení Free time spolupracuje i se školami (besedy) a hosty (úspěšná návštěva šéfredaktora časopisu ABC Zdeňka 

Ležáka). V roce 2015 plánuje za podpory paní ředitelky Jany Benešové zacílit v rámci grantového projektu i na finanční 

gramotnost. Program bude netradiční, svět peněz a bankovních institucí propojí s jičínskými reáliemi.

Projekt Free time, jičínská alternativa k dětskému oddělení, potvrzuje, že knihovny opravdu nejsou jen knihy, regály a 

počty výpůjček. Jsou to hlavně příjemná místa k setkávání a získávání nových, jak jinak než free, zážitků.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Web klubu pro mládež: http://freetime-klub.webnode.cz/
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