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Krajem Devatera pohádek ve 
Rtyni           

Božena Blažková           
 

     Kolegyni Janu Sehnalovou znám z nejrůznějších knihovnických setkání již dlouhou 
řadu let. Vždy mne udivovala šíří svého knihovnického rozhledu a trvalým zájmem o další 
vzdělávání. S radostí jsem využila jejího pozvání na zajímavou akci, která se konala v 
rámci Týdne knihoven.  
 
      Ředitelka knihovny popřála osobním dopisem všem čtenářům nad 70 let ke Dni 
seniorů a zároveň je pozvala na přednášku o regionální literatuře. Akce byla doplněna 
prezentací reedice rozsahem sice malé, ale o to více informačně nabité publikace Krajem 
Devatera pohádek (vydala obec Malé Svatoňovice a Muzeum bratří Čapků v roce 2005). 
 
      Přednášejícím byl autor výše uvedené publikace, literární historik a středoškolský 
profesor, Mgr. Aleš Fetters, který se narodil v Úpici, dlouhá léta žije v Náchodě a ve Rtyni 
v začátcích své učitelské dráhy krátký čas učil. Pro náš zpravodaj připravuje rubriku 
ECCE HOMO a do TIPŮ A NÁMĚTŮ přispívá články o regionálních publikacích a 
literárních klubech. Pro publikaci „Knihovny Královéhradeckého kraje se představují“ 
zpracoval úvodní stať „Literární tradice severovýchodních Čech“. Pro zájemce je v redakci 
a v pověřených knihovnách k dispozici elektronická verze této stati, která je doplněná 
aktivními internetovými odkazy na informace o jednotlivých autorech. 
 
      Setkání všech zúčastněných bylo plné pohody, zájmu a vstřícnosti. Účastníci byli mile 
překvapeni malým pohoštěním a zcela upřímně děkovali knihovnicím za pozvání a 
uspořádání celé akce. Mezi přítomnými byla i paní Emilie Dynterová, která splnila svůj slib 
a napsala pro náš zpravodaj krátké ohlédnutí za svou více než čtyřicetiletou knihovnickou 
praxí (viz rubrika KDO JE KDO). 
 
      Knihovna se aktivně účastní většiny celostátních knihovnických akcí a dává o sobě v 
místě svého působení vědět. Paní ředitelka si ze seminářů a akcí přináší vždy celou řadu 
nápadů, které obratem aplikuje v praxi. Hodně ji inspirují zejména setkání Klubu dětských 
knihoven, odkud např. převzala námět slavnosti pro žáky 1. tříd „Pasování za čtenáře“. 
Jana Sehnalová mi červnovou akci přiblížila následujícími slovy: 
 
      V červnu proběhla v naší knihovně slavnost pro žáky 1. třídy ZŠ „Pasování za 
čtenáře“. Připojili jsme se k celé řadě knihoven, které tento dobrý nápad také realizovaly. 
Inspirovali jsme se v Městské knihovně ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsou šikovné 
knihovnice, kterým touto cestou děkujeme za nápady. Zajímavou aktivitou bychom rádi 
podpořili čtenářskou gramotnost dětí. Hledáme stále nové způsoby, jak dětem knihy a 
knihovnu přiblížit. Děti při návštěvě knihovny na konci školního roku předvedly, jak se 
dobře naučily abecedu. Čekal na ně pestrý program, kterým je provázela Písmenková 
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víla, král Abecedník První, víla od Žabárny a maminka českého Honzy. Král vysvětlil 
dětem důležitost čtení a ty mu na oplátku přečetly pohádku „Jak pejsek s kočičkou psali 
psaní“. Děti nás tak přesvědčily, že opravdu umí číst a že mohou být pasovány za 
čtenáře. Král Abecedník První přečetl pasovací formuli, kterou dětem ještě jednou 
připomněl, že mají mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně jako rytíř se bít za 
všechno dobré, co je v nich napsáno. Poté každé dítě jednotlivě před panem králem 
pokleklo a ten je pasoval za čtenáře – „přítele písmenek“. Děti obdržely na památku 
kouzelný klíč, který otvírá dveře do světa pohádek a fantazie. Dále pak průkazku do 
knihovny s ročním čtenářským poplatkem zdarma. Akce se zúčastnil zástupce města, pan 
místostarosta ing. Jiří Hanuš, který děti pochválil za krásné čtení a za odměnu jim přečetl 
pohádku o jahodové víle. Děti vzpomínaly, že právě pan ing. Hanuš je vítal 1. září 
minulého roku při zahájení školní docházky. Poté následovaly pohádkové soutěže. Děti 
pletly Zlatovlásce cop, zavazovaly Pyšné princezně střevíček, pletly housky, stavěly 
komíny apod. Celé dopoledne v knihovně bylo v duchu českých pohádek a dětem se 
velmi líbilo. Pasování čtenářů bychom rádi zařadili do pravidelných akcí knihovny, protože 
už o prázdninách se ukázalo, jak si děti považují toho, že se staly čtenáři knihovny. 
Pravidelně knihovnu navštěvovaly. Některé ještě v doprovodu maminky, ale spousta jich 
přicházela sama. Cítili se důležití. Víme, že nepřečtou ještě vše, co si vypůjčí, ale důležité 
je, že k nám našli cestu a líbí se jim u nás. 
 
      Měla jsem příležitost být v knihovně i během půjčovní doby, a tak jsem v reálu viděla 
zájem dětských i dospělých čtenářů o služby knihovny. Využité jsou nejen regály s 
knížkami, ale i počítačové stanice a kopírka. Vzhledem k tomu, že je zájem tak velký, 
musí knihovna postupně začít řešit i problém stávajících prostorů. Rozšířit a uvolnit 
potřebuje zejména dětské oddělení a celkově by knihovna potřebovala vlastní prostor 
vhodný na konání akcí pro veřejnost.  
 
      O dalších zajímavých akcích a činnosti knihovny se můžete dozvědět na webových 
stránkách knihovny.: http://www.volweb.cz/mkrtyne/ . 
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