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     Kde kon�í sv�t je projekt, který vyhlašuje Klub d�tských knihoven SKIP. Mottem lo�ského 
ro�níku bylo: Kolik �e�í umíš, tolikrát jsi �lov�kem. Naše knihovna v Novém Bydžov� se do 
projektu zapojila dramatizací vietnamské pohádky O Tam a Cam. D�ti divadélko hrají s 
loutkami, které si p�i Noci s Andersenem sami dotvo�ily z keramických hlavi�ek, které nám 
v�novali manželé Hedrlínovi. Pohádku hrály d�ti z 5. t�íd, letos chodí již do šestých. Postavu 
Tam hraje vietnamská hol�i�ka Van Anch, které �íkáme Leni�ka.  
S pohádkou o Tam a Cam vystoupily d�ti na setkání Klubu d�tských knihoven Hradeckého a 
Pardubického kraje ve Dvo�e Králové nad Labem, kde byla zárove� regionální p�ehlídka 
projektu Kde kon�í sv�t. Pohádka se líbila a d�ti se t�šily, že pojedou na Pražský hrad, le� 
všechno bylo jinak. Naše knihovna vybrána nebyla a následovalo veliké zklamání celého 
našeho divadelního souboru. D�ti to velmi mrzelo, byly smutné a nám jich bylo líto. Proto 
jsme pro n� vymysleli výlet jako odm�nu za hezky zahranou pohádku. A navíc mohly jet 
všechny d�ti. V �ervnu jsme jeli s d�tmi do Babi��ina údolí. Po�así nám p�álo a tak cesta z 
�eské Skalice do Ratibo�ic, kde jsme navštívili zámek, byla velice p�íjemná. U splavu jsme 
d�tem p�e�etli ukázky z Babi�ky Boženy N�mcové. Výlet se d�tem líbil a byly spokojené.  
Naše p�edstavení vid�ly knihovnice z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Domluvili 
jsme se s naší báje�nou kolegyní Alenkou Pospíšilovou z ji�ínské knihovny, že na podzim 
p�ijedeme s naším mobilním divadélkem do Ji�ína a pohádku zahrajeme pro ji�ínské d�ti. Na 
svátek sv. Martina jsme se s d�tmi vydali do Ji�ína. D�ti se t�šily, že budou hrát a také že si 
prohlédnou pohádkové m�sto Ji�ín. V knihovn� d�ti hrály pohádku pro druháky. D�ti byly 
jako diváci velmi vnímavé a pozorné. Po p�edstavení se naši loutkoherci d�tem p�edstavili a 
p�j�ili d�tem loutky. Povídali jsme si o pohádce, o tom, jak d�ti tvo�ily loutky a také jsme si 
všichni spole�n� zazpívali. Od pasovaných �tená�� dostaly d�ti i my knihovnice milé dáre�ky 
v podob� krásných p�ání�ek s motivem kyti�ek a Valdické brány.  
Odehráním pohádky pro naše d�ti báje�ný den ješt� nekon�il. Naše kolegyn� pro nás 
p�ipravila krom� výborného ob�erstvení ješt� návšt�vu Rumcajsovy ševcovny, kde jim 
vypráv�la o autorovi Rumcajse, Manky a Cipíska Václavu �tvrtkovi a o ilustrátorovi Radku 
Pila�ovi. Jako druhé p�ekvapení nás �ekal výstup na Valdickou bránu, odkud byl p�ekrásný 
výhled na �eský ráj. D�ti byly plné krásných zážitk� a cestou vlakem do Nového Bydžova si 
o hezky prožitém dnu vypráv�ly. D�kujeme ješt� jednou naší Mechušce Alence za báje�ný 
den. 
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