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Tvůrčí vlohy do výlohy aneb 
Březnové malování se skřítkem 

Librískem           
Lenka Antošová           

 
     Na pobočce Knihovny města Hradce Králové Slezské Předměstí tvoří celou jednu 
stěnu dětského oddělení čtyři obrovské výkladní skříně. Tato plocha obrácená do parku k 
sídlišti Sever přímo láká k nějaké tvůrčí akci. V posledním březnovém týdnu jsme začali 
výlohy proměňovat.  
 
      Co k tomu? Temperové barvy, štětce, hadříky, děti… a samozřejmě nadšení. 
 
      Den první - 25.3.2008 
Kdo mi to tu maluje perníček? 
 
      Zdálo se to jednoduché. Namalujeme perníkovou chaloupku, to zvládneme. Nejdříve 
jsme si ji předkreslili... pohled zdálky... smazat a znova. Na rovné čáry používáme násadu 
od koštěte. 
 
      Perníčky na střechu tvoříme následovně - jednotlivé tvary musíme do barvy vyškrábat 
až na sklo, jinak by nebyly vidět zvenku. Holky je potom domalují bílou barvou. Ještě 
růžové zdi, ozdoby a okýnka. Uf. Pro dnešek máme hotovo. 
 
      Den druhý - 26.3.2008 
Proč nemaluješ? Čekám, až mi uschne ryba… 
 
      Skupinka děvčat se rozhodla pro vodní svět. Nastal boj o místo na skle. Chobotničky, 
rybky, medúzy, rostlinky, bublinky. "Paní knihovnice, můžu si namalovat aspoň kámen, 
aby tady po mně něco zbylo?" 
 
      Další parta vytváří kouzelníka a jeho popletená kouzla. Některé holky ještě ten den 
odjíždějí do Francie, ale přesto přišly. "No tohle si přece nemůžu nechat ujít." 
 
      Den třetí - 27.3.2008 
...jééééé 
 
      Dopoledne si naše dílo prohlíží děti z MŠ. Okukují chaloupku, rybky a kouzelníka. Za 
chvíli další školka. Děti počítají hvězdičky na čarodějnickém plášti a hledají popletená 
kouzla. Odpoledne nahlížejí okýnky v perníkové chaloupce do knihovny školáci. Dnes se 
nemaluje, ve čtvrtek je ve škole odpolední vyučování. 
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      Den čtvrtý - 28.3.2008 
Šest holek a Amálka 
 
      V jednu odpoledne vtrhne do knihovny parta holek. Než se rozkoukám, na skle je 
sluníčko, kus vodníka a Amálčiny zlaté vlasy. Holky pobíhají mezi půjčovnou a parkem, 
kontrolují si obrázky zvenku. Nabízím jim pití a sušenky. "No ne, my máme přímo 
nadstandardní péči," radují se nadšené malířky. 
 
      Další zájemce o malování už musíme odmítat. Nemáme prázdné výlohy. A tak těm 
zklamaným slibuji - uděláme další ročník! Ještě letos. 
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