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Můj pohled na Listování 

Jana Albrechtová

O tom, jak je důležité dětské čtenářství pro celkový školní a později i pracovní úspěch, se ví už dávno. Však z 

tohoto poznání vzniklo nemálo iniciativ - viz Celé Česko čte dětem,[1] Noc s Andersenem[2] a v neposlední řadě 

akce Listování,[3] cyklus scénických čtení. Za mnohými počiny na podporu čtenářství stojí obětavá knihovnice 

(pánové prominou, že užívám hlavně ženského rodu, to pro tu genderovou převahu). Proto tu vzdávám hold všem 

těm, které a kteří zpravidla v součinnosti s místními školami či školkami vzbuzují zájem o knihu, organizují, zvou 

a z nevelkého rozpočtu většinou i platí všechny ty akce, kde se setkávají děti s knihou.

Díky „naší Věrce“ neboli paní knihovnici Zaňkové jsem se i já ocitla v pondělí 22. února 2016 na jedné takové akci, 

kterou pořádá naše častolovická knihovna. Jednalo se o Listování knihou Petry Dvořákové Flouk a Líla, vydanou 

v loňském roce pro děti od pěti do sedmi let. V programovém letáku se praví, že „pohádka je o tom, jak se liší náš 

skutečný svět a virtuální realita. Jde o příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura, který by 

se rád dostal do počítače. A když už tam je, zkusí si v něm nejdřív zajít na záchod. A navíc se tam ještě popere. 

Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí!“ Tolik citát.

Popravdě řečeno, knížku ani program jsem před pozváním neznala, ale těšila jsem se, že se vydám na 

zasvěcenou, poučnou a emočně silnou procházku stránkami neznámé knížky, která by měla dětem, především 

těm přítomným, stát za přečtení. Petra Dvořáková je, jak se rovněž dozvídám z propagačního letáku, autorka, jež 

získala mj. např. Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, ceněna je její práce pro dětské posluchače 

a diváky Českého rozhlasu i České televize.

Jak ale dělat takové listování knížkou pro 150 šesti- až jedenáctiletých? Dá se jen tak upoutat předčítáním a 

udržet děti v pozornosti „pouhým“ slovem? Může být právě předčítání pro děti v takovém velkém počtu tím 

médiem, které vyvolá u dětí zájem knížku si přečíst, neřku-li koupit?

Protagonisté pořadu, mladí herci Alan Novotný v roli kocoura Flouka a Markéta Lánská jako počítačová myš Líla, 

skákali po stole, tančili, kocour k velkému gaudiu malého publika „dělal bobek“ (však byl na záchodě), tančilo se 

za doprovodu hudby ze záznamu, zkrátka bylo veselo. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že normální mluvené, 

čtené slovo, které vzbuzuje vlastní fantazii čtenáře či posluchače, bylo pro naše milé mladé herce málo. Podepírali 

ho ze všech sil svého hlasu i těla, a tak vlastně, o čem se hrálo - četlo - listovalo, nevím! Pro různé opičky jsem se 

to prostě nedozvěděla.

Mám za to, že svět literatury je svět ticha a soustředění. Svět divadla je světem reálných obrazů, jednání a konání. 

Slovo na divadle má svůj říz i řád, ale i tomu musí být rozumět, a člověk při něm nespotřebuje zdaleka tolik 

vlastního přemýšlení a námahy, kolik musí vydat při čtení. A ta důležitá hranice mezi oběma druhy umění, která 

obě patří k životu kulturního člověka a taky dítěte, se tím zbytečným balastem smazává. Jako kdyby nebylo 

potřeba dítě učit i soustředění a vlastnímu myšlení, jako by všechno mělo být jen třeskutá zábava a halas. To mi 

běželo hlavou, neboť kdybych byla dítě, tohle by mě nikdy nenapadlo a navždy bych si až do stáří myslela, že to 

tak má být, že halas, nesoustředěnost a překřikování je normální…

Druhé představení – listování knihou pro dospívající, které se už beze mne odehrálo v 10 hodin, bylo podle 

účastníků nádherné. Chci tomu věřit, aniž bych škarohlídsky poznamenala, že každý vidí nádheru jinak. Ale nic ve 

zlém. Pořad - a ne levný - splnil asi svůj účel. Jen naší Věrky mi bylo trochu líto, když jsem jí při odchodu dost 

neomaleně své výhrady vysypala, jako by ona mohla za mé nepatřičné požadavky na to, jak dětem ukázat krásu 

literatury.

Mimochodem: nestálo by za to pořádat jakási předváděcí představení pro knihovníky i kantory spolu s diskusí s 

autory podobných pořadů? Vždyť právě herci by vskutku mohli být jedinečnými průvodci světem literatury a mohli 



by poučeněji pomáhat rozeznívat struny citu a vnímavosti u nejmenších čtenářů. Ostatně naše Věrka to jako i 

mnohé z ostatních dělá na svém každoročním Čtení pohádek, které jsme – ohřeju si polívčičku – v Častolovicích s 

mužem založili před deseti lety a pro únavu vzdali. Odpusťte ten dlouhý výlev, ale věřte, že mi jako starému 

kantorovi i prarodiči opravdu dětské čtenářství leží na srdci stejně jako vám, vážené a milé paní knihovnice a 

knihovníci. Budiž vám chvála!

Pod dojmy z Listování napsala Jana Albrechtová, bývalá spolupracovnice knihovny Častolovice. 

Web knihovny: http://knihovna.ou-castolovice.cz/ 
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