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Čtvrtkoviny v Náchodě           
Iveta Novotná           

 
     Již 11 let pracuje při Speciální základní škole v Chrudimi dramatický kroužek Rozmarýn, který 
vede paní učitelka Martina Pilařová. Martina k nám do chrudimské knihovny pravidelně chodí se 
svými dětmi na besedy. Vloni v září jsem ji oslovila s nápadem připravit pohádku od Václava 
Čtvrtka a tím začala naše spolupráce. Nejdříve se kroužek každý čtvrtek scházel v klubovně v naší 
knihovně. Jelikož do Rozmarýnu dochází děti i s menším postižením a Kačka je upoutaná na vozík, 
schůzky a zkoušky byly pravidelně ve škole. Spolu s dětmi jsme upravili pohádku z knížky Hajaja O 
holčičce z planety.  
 
      A právě s touto pohádkou jsme přijeli do náchodské knihovny, kde se konala přehlídka činnosti 
v literárně dramatické oblasti projektu KDK SKIP - Kde končí svět 2005/2007. Všechna představení, 
která jsme měli možnost shlédnout, byla naprosto úžasná. Obdiv patří nejen dětem, ale především 
těm, kteří s dětmi scénky připravovali.  
 
      Nejvíce se líbilo, a tedy nejvíc hlasů od přítomných knihovnic obdrželo, představení dětí z 
Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou. Tito mladí herci si "vyhráli" účast na Pasování rytířů 1. 6. 
v Zrcadlové kapli pražského Klementina. 
 
      Pro naše chrudimské herce, a nejen pro ně, to byl krásný zážitek a v náchodské knihovně se 
jim moc líbilo. Tímto bych chtěla poděkovat za všechny všem náchodským kolegyním a především 
Ivaně Votavové za krásný den. 
 
      Ve dnech 15. a 16. května vyvrcholil v divadle Karla Pippicha v Chrudimi projekt Děti dětem ve 
Čtvrtkovinách aneb Pomáháme pohádkou. Po oba dva dny shlédlo představení přes tisíc dětí a 
několik vzácných hostů. Některé mateřské a základní školy přispěly svým krátkým vystoupením a 
pomáhaly Karlíkovi naučit smát a rozesmát planeťáky z pohádky. Záštitu nad touto akcí převzal 
starosta města Chrudim Mgr. Jan Čechlovský. Výtěžek celé akce Děti dětem, který činil 20 780,- 
Kč, byl věnován na dobročinné účely a dětskému hospici v Malejovicích. Symbolický šek pro 
nadační fond Klíček byl dětmi předán panu Jiřímu Královcovi z dětského hospice v Malejovicích, 
který se přijel na představení podívat s celou rodinou. Fotografie si zájemci mohou prohlédnout na 
adrese: http://www.knihovna-cr.cz/fotogalerie.html . 
 
      Poznámka redakce: 
Autorka článku, paní Iveta Novotná z Chrudimi, byla v Náchodě zvolena novou předsedkyní 
regionálního klubka KDK SKIP. Gratulujeme a zároveň děkujeme kolegyni Martě Staníkové za 
všechnu její dosavadní práci; svojí činností nasadila laťku regionálního klubka velmi vysoko. 
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