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Setkání dětských čtenářů v 
Městské knihovně v Novém 

Městě nad Metují           
Jana Sehnalová           

 
     V krásném jarním počasí jsme se zúčastnili pravidelného setkání dětských čtenářů 
náchodského okresu, tzv. minisjezdu, který každý rok pořádá jedna z knihoven okresu. 
Letos se ujala pořádání akce knihovna v Novém Městě nad Metují. Knihovnice na těchto 
akcích vždy připraví bohatý program s odměnami pro všechny děti, které přijedou. 
 
      Letos nás čekala zajímavá procházka údolím řeky Metuje. Viděli jsme krásné pohledy 
na část historického města z míst, která jsme ještě sami nenavštívili. Podél lesní cesty do 
Klopotovského údolí děti viděly obůrky s divokými prasaty a voliéry s divokými krocany a 
dalším ptactvem. 
 
      Během pohádkového putování plnily děti úkoly. Celkem jich bylo pět. Nejprve u 
"Horákova mlýna" čekali dva vodníci a ti chtěli vědět, jaká jména by jim nejvíce slušela. 
Dětská fantazie je opravdu velká, a tak jmény Dušička, Brakekáč, Zelenáč, Pentlička, 
Hastrmelka… se to jen hemžilo. Druhá otázka byla z oblasti české historie. I tu děti uměly 
zodpovědět správně. Třetí úkol byl u jedné z obůrek, kde byla k vidění vysoká zvěř (jeleni 
a laně). Děti předváděly pomocí pantomimy různá zvířata, která ostatní měli uhádnout. 
Pekelné otázky nachystali čerti u "Čertovy šlápoty". Poslední zastavení bylo u čarodějnic, 
které vybraným dětem z každé skupiny zavázaly oči a daly jim hádat potraviny, které 
ochutnávaly. Takové sušené švestky byly opravdu chuťově velmi zvláštní a některým 
dětem vůbec nechutnaly. Na konci cesty bylo velké překvapení. Hořící táborák s 
hromadou buřtů už jen čekal na hladové krky. Samozřejmě nechyběl ani pitný režim. Po 
občerstvení pořádající knihovnice vyhodnotily splněné úkoly každému družstvu. Nakonec 
zvítězili všichni. Krásné odměny završily příjemně prožité dopoledne v jarní přírodě. 
Novoměstské knihovnice zajistily i odvoz účastníků z Klopotovského údolí zpět do města, 
takže ani žádná únava na děti nedolehla.  
 
      Vážím si toho, že děti z naší knihovny mohou jezdit na tyto minisjezdy, i když jsme z 
jiného okresu. Letos jsme se zúčastnili již potřetí. Je to pěkná tradice a věřím, že se ji 
kolegyním na náchodském okrese podaří udržet. 
 
      Děkujeme za příjemně strávené chvíle mezi vámi.  
 
      Za spokojené děti ze Rtyně v Podkrkonoší napsala knihovnice. 
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