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Jičín město pohádky           
Božena Blažková           

 
     V letošním roce se v rámci Jičína města pohádky konala již 11. knihovnická dílna, která pod 
názvem Pocta Václavu Čtvrtkovi byla společně s přejmenováním knihovny vyvrcholením Roku 
Václava Čtvrtka. 
 
      První den byla dílna zahájena literárním pořadem Kouzelný mlýnek v podání Evy Kordové a 
Aleše Resslera. Mlýnek mlel pohádky, soutěže a písničky a přítomné knihovnice se v knihovně 
nejen dobře bavily, ale získaly i různé nápady, jak zpestřit besedu. Večerní program se odehrával v 
nedaleké nově otevřené kavárně Tančící dům. Celé prostředí evokovalo náladu minulého století a 
tvořilo vhodnou kulisu pro čtení z rukopisné knížky Ivy Vávrové O čarodějnici Violetě, která zaspala 
století. O autorce, knížce i čtení se dočtete v samostatných článcích. 
 
      Druhý den začínal slavnostním zahájením již tradiční 5. prodejní knižní výstavy Svět knihy 
dětem. Přítomné knihovnice využily možnost doplnit si fond knihovny kvalitní dětskou literaturou a 
prohlédly si i výstavu českých ilustrátorů (Jindra Čapek, Lucie Dvořáková, Renáta Fučíková, Galina 
Miklíková a František Skála ml.), která byla součástí celostátního projektu na podporu čtení knih 
„Rosteme s knihou“. 
 
      Dopolední program pokračoval představením nakladatelství XYZ ( http://www.xyz-knihy.cz/ ) a 
besedou se spisovatelkou Sandrou Vebrovou o její české fantasy pro děti Luko - malý vlkodlak. 
Mladá autorka velice zasvěceně, vážně, ale i s humorem seznámila přítomné nejen s vlkodlaky, ale 
i se způsobem své inspirace a psaní. V rámci autorského čtení přečetla i několik ukázek, které 
přítomné knihovnice velmi zaujaly, a většina si knížku do fondu ihned zakoupila. 
 
      Odpolednímu programu – přejmenování knihovny a průvodu - je věnován samostatný článek. 
Večer měly přítomné knihovnice možnost zúčastnit se společenského večera, který byl věnován 
Václavu Čtvrtkovi a byl spojený s předáním čestného občanství pohádkového města in memoriam. 
Program s názvem V takové krásné společnosti uváděl Martin Dejdar, koncertovali Zuzana 
Lapčíková a Emil Viklický. 
 
      Dopoledne třetího dne dílny se odehrávalo v dětském oddělení knihovny a bylo opět věnováno 
Václavu Čtvrtkovi. Velkou radost přítomným udělala paní Markéta Tengbom, která i přes nabitý 
program alespoň na chvíli do knihovny zašla, zavzpomínala na otce a rozloučila se slovy: „Příští rok 
na shledanou“. O díle Václava Čtvrtka i o jeho jičínských inspiracích zasvěceně promluvili Zdeněk 
Slabý a Eva Bílková. Milým přiblížením autora byly citace dopisů Václava Čtvrtka spolupracovníkovi 
a příteli Zdeňku Slabému.  
 
      Odpoledne bylo na programu mezioborové kolokvium Strach má velké oči. Program moderoval 
PhDr. Václav Mertin. Velkým přínosem byly průběžné příspěvky Ondřeje Mülera, který v diskusi 
uváděl konkrétní příklady z vlastní rodiny, dětského čtenářství i z odborné literatury. Účastníci či 
přesněji řečeno účastnice kolokvia (knihovnice, pracovnice pedagogicko psychologických poraden, 
učitelky a jedna maminka) se v závěru shodly na tom, že otázka strachu a tzv. otužování vůči němu 
je velice individuální záležitostí. Důležitý je láskyplný přístup a vhodně nabídnutá pomoc dospělého. 
 
      Pro knihovnice pokračoval program vyjížďkou na nedalekou vyvýšeninu Brada, odkud byla 
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nádherná vyhlídka na Jičín a celé jeho krásné okolí. Krátkou vycházkou jsme se dostaly až k 
Rumcajsově jeskyňce, která jako by vystoupila z pohádek. Hrnce na plotně byly připraveny, postel 
ustlána, ale pohádkoví hrdinové se nejspíše toulali někde po lese. Do reality náhodné hosty vrací 
dvě hustě popsané návštěvní knihy. 
 
      Po vycházce nám vyhládlo a společné jídlo v místní restauraci přišlo všem vhod, stejně jako 
volná chvíle na jednu z nejdůležitějších činností podobných setkání – na vzájemné informace o tom, 
co se kde děje. Úvodní slovo vzájemných rozprav měla předsedkyně KDK SKIP Eva Sedláčková, 
která připomněla všem přítomným soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné 
knihovně). Soutěž s názvem Kamarádka knihovna vyhlašuje KDK SKIP a záštitu převzalo 
Ministerstvo kultury. Generálním partnerem soutěže je firma 3M (další informace viz: 
http://www.kamaradkaknihovna.cz ). 
 
      Čtvrtý den setkání byl opět věnován panu Václavu Čtvrtkovi. Regionální badatel Vladimír Úlehla 
seznámil přítomné s tím, co všechno zjistil o Václavu Fejfarovi (jičínský dědeček Václava Čtvrtka), a 
svým zajímavým vyprávěním přiblížil knihovnicím jičínské kořeny Václava Čtvrtka. 
 
      I když festival Jičín město pohádky pokračuje bohatým programem až do neděle, Knihovnická 
dílna čtvrtým dnem končí. Nezbývá než poděkovat jičínským kolegyním za péči a starostlivost a 
těšit se na další setkání. 
 
      Pokud se chcete více seznámit s nádhernou pohádkovou atmosférou letošní dílny, určitě si 
přečtěte článek Radky Páleníkové z Dětské tiskové agentury, který pod názvem Jičín Václava 
Čtvrtka vyšel v Malých (ale našich) novinách: http://wp.wpublisher.cz/malenoviny/index.php?
ID=3042  
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