MEZI NÁMI

leden 2017
ročník 8, číslo 1

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01
www.svkkl.cz

INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ BULLETIN
KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE

květen 2014

čarování – při těchto akcích
se tvoří
různé5výrobky
ročník
5, číslo
v souvislosti s tématem. Dále pořádáme nocování
Středočeská vědecká
knihovna
Kladně
p. o. různé
s Andersenem,
kdy kromě
čtenív také
tvoříme
Gen.
Klapálka
1641,
Kladno
272
01 potom
výrobky a malujeme s dětmi obrázky, které
www.svkkl.cz,
library@svkkl.cz,
312
813
111
rozvěsíme v naší zasedací místnosti. 3x ročně pořádáme čtení v knihovně – vždy na nějaké téma, kdy
děti přijdou v maskách související s tématem čtení. Na jaře organizujeme pěší výlet v okolí Plchova
s plněním úkolů během cesty a opečením buřtů na
konci. Děti se mohou účastnit celoroční soutěže
o nejlepšího čtenáře, kdy vždy na začátku nového
roku vyhlásíme vítěze jednotlivých věkových kategorií a ten dostane odměnu. Na všechny akce dostanou všichni obyvatelé obce pozvánky do schránky, dále je dávám na webovou stránku knihovny a
facebookovou stránku obce. K návštěvě knihovny
děti motivujeme uvedenou soutěží a dospělé neustálým obnovováním a aktualizováním knižního
fondu.

Rozhovor s knihovnicí oceněnou titulem
Středočeský Kramerius 2016
Paní Pavlína Pacholíková je dobrovolnou knihovnicí v Místní lidové knihovně v Plchově, obsluhovaný
region Kladno. Dne 6. října 2016 byla odměněna za
své působení v knihovně. Získala titul Středočeský
Kramerius, který uděluje Středočeský kraj a chce
tak motivovat neprofesionální knihovníky a ocenit
ty nejúspěšnější z nich. Také proto jsme se paní Pacholíkové zeptali:
Paní Pacholíková, jak vnímáte ocenění Středočeský
Kramerius?
Jsem ráda, že byla oceněna má práce a energie,
kterou do knihovny vkládám. Ocenění si vážím.
Už Vaši čtenáři vědí, že jste tento titul získala? Jaká
byla jejich reakce?
Ano vědí. Blahopřáli mi.
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji
představit, prosím.
Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, snažím se
o „rodinný“ přístup knihovny ke čtenářům. To znamená, že se snažím doplňovat knihovní fond přesně tituly, které naši čtenáři preferují, při návštěvách
jim radím s výběrem a dále pořádám akce, které
mají dle obyvatel obce kladný ohlas. Při akcích se
všichni mohou sejít, lépe se poznat a zažít něco nového – knihovna působí jako komunitní centrum
obce.
Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihovny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost?
Akce pro veřejnost pořádáme. Pořádáme velikonoční čarování, halloweenské tvoření a adventní
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pořádají se tady pěkné akce (nejen knihovna, ale i
hasiči), tak by je občané měli podpořit tím, že na
akci, pokud je to jenom trochu možné, přijdou.
U nás to je spíše tak, že jsou stálice, které chodí na
skoro každou akci a potom ti, co nepřijdou nikdy
nikam a to je z mého pohledu škoda.

Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce?
Spolupráce s vedením obce je vynikající. Mám od
něj plnou podporu pro svou práci.
Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese?
Knihovnici dělám ve svém volném čase, takže nadále pracuji. Od maturity pracuji jako účetní, momentálně jako OSVČ a dále na našem obecním
úřadě zároveň jako účetní a úředník samosprávy.
K tomu, abych dělala knihovnici, jsem byla oslovena naším panem starostou a vzhledem k tomu, že
mám knihy ráda odjakživa, vždy jsem hodně četla,
tak jsem souhlasila.
Co Vám působí největší radost?
Když získám nového čtenáře, který je mile překvapen knihami v naší knihovně. Když na akce přijde
hodně lidí a vidím, že je to baví a jsou spokojení.
Co Vám působí starosti?
Starosti bych to úplně neformulovala, ale mrzí mně,
že někteří občané se vůbec nezapojují do žádných
akcí. Já to vnímám tak, že, když jsme malá obec a

Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu (třeba s sebou na pustý ostrov :), která by to byla? A proč?
Na pustý ostrov bych si asi vybrala nějakou humornou knihu, abych se trochu rozveselila. Možná něco
od Marcely Mlynářové, jejíž styl se mi líbí.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám ještě něco ze svého soukromí?
S volným časem je to u mne opravdu horší, protože jsem hodně zaměstnaná svým povoláním, dále
knihovně a pořádaným akcím také věnuji hodně
času. Naštěstí mám podporu v manželovi a kamarádce, kteří mi s akcemi hodně pomáhají.
Nějaký vyhraněný koníček nemám. Ráda a hodně
čtu, jako rodina hodně cestujeme, v zimě lyžujeme,
v létě jezdíme na kole nebo chodíme na procházky
a trávíme dost času v přírodě.
Děkujeme Vám za rozhovor, paní Pacholíková. Přejeme Vám, aby Vás práce v plchovské knihovně stále bavila a naplňovala Vás. Ať se Vám daří dobře a
máte také trochu času třeba na oblíbené cestování.
Děkujeme Vám.
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Anketa Suk - čteme všichni 2016

Výročí knihoven SK v roce 2017

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 24. ročník čtenářské ankety
„Suk – čteme všichni 2016“ - ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016.
Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu
knihovny http://www.npmk.cz/knihovna/suk-cteme-vsichni-2016
Pravidla soutěže jsou na http://www.npmk.cz/
knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni-pravidla
V lednu bude opět spuštěno také elektronické hlasování na webu http://www.npmk.cz/knihovna/
Vyplněné anketní lístky posílejte do 28. března
2017 na naši novou adresu:

Obecní knihovna Čerčany - 110. výročí - V roce
1907 byl založen Dobrovolný sbor hasičský a Hasičská knihovna.
Středočeská vědecká knihovně v Kladně 120. výročí - Dne 22.5.1897 se konala ustavující
valná hromada spolku Lidová knihovna v Kladně.
Městská knihovna Kosmonosy - 60. výročí - V roce
1957 byla založena knihovna a umístěna v horním
patře budovy staré fary.
Městská knihovna a infocentrum Kostelec nad
Černými lesy - 190. výročí - V roce 1827 zahajuje
Česká čtenářská společnost půjčování knih.
Obecní knihovna Loděnice - 130. výročí - Roku
1887 byla Okrašlovacím spolkem založena Obecní
knihovna.
Jiráskova knihovna Mnichovice - 180. výročí - Děkan Vojtěch Vilibald Kramerius zakládá v roce 1837
knihovnu na faře.
Knihovna Václava Štecha ve Slaném - 120. výročí V roce 1897 byla zásluhou Václava Štecha otevřena
veřejná knihovna.
Středisková knihovna Trhový Štěpánov - 120. výročí - První písemný doklad o knihovně je z roku
1897 ve zprávě o výletu Čtenářsko-hospodářské
besedy.

Pedagogická knihovna J.A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1
Na obálku napište „Suk 2016“
Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 12. dubna 2017.
Zdroj: e-konference Knihovna

Nová příručka pro práci se seniory
Sekce SKIP 60+ připravila doporučení pro práci
knihoven se seniory:
"Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům.
Metodická příručka pro práci knihoven se seniory".
Autorský kolektiv vedly kol. Hana Mazurová (předsedkyně sekce, MK Chrudim) a Zlata Houšková, publikaci vydal Knihovnický institut NK ČR s podporou
Ministerstva kultury ČR. Záštitu pro publikaci poskytl Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a
obcí ČR a Asociace krajů ČR. Velký dík patří všem,
kteří se na přípravě příručky podíleli.
Publikace v tištěné podobě (6000 výtisků) je
v těchto dnech distribuována s pomocí krajských
knihoven. Část nákladu bude distribuována přes
SMO. Publikace je také k dispozici ke stažení na:
http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.
pdf nebo
http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna
-pratelska-k-seniorum. Informoval PhDr. Vít Richter, NK ČR.
Zdroj: e-konference Knihovna

Zdroj: Knihovny Středočeského kraje 2004
-eš-

Registrace akcí na stránkách SKIP
Zaregistrujte své akce na portále Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce - http://www.
skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/. Přehled, který vám nabízejí tyto stránky, zahrnuje širokou škálu odborných, vzdělávacích, společenských,
propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány
různými subjekty v České republice i zahraničí. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference
týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy
a veletrhy, které s touto profesí souvisí.
Zdroj: e-konference Knihovna
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Slavnost knihy v Malešově
V pátek 9. 12. započala, jak všichni doufáme, nová
tradice v malešovské základní škole. Projektový den
„Slavnost knihy“ je zaměřený na rozvoj čtenářské
gramotnosti. Do literárních, čtenářských a dalších
dílen souvisejících s čtenářstvím, se zapojily všechny ročníky školy, od prvního až do devátého. Slavnost byla zahájena představením scénického čtení
Listování, knihou švédské autorky Fridy Nilsson Gorila a já, v tělocvičně školy. Po dojemném příběhu,
skvěle zahraném Věrou Holou, Pavlou Drtinovou a
Gustavem Haškem, se žáci odebrali do ročníkově
namíchaných skupinek, kde po půl hodinách střídali nejrůznější úkoly. Na druhém stupni se žáci na
chvíli stali spisovateli a psali nové osudy oblíbených hrdinů (Eragona, Hobita a dalších), malovali
knižní logo, řešili knižní šifry v knihovně, vytvářeli
reklamu na oblíbenou knihu. Na malé děti čekala
knižní „tichá pošta“, knižní mozaika, pohádkové aktivity, rovněž malování loga a úkoly týkající se právě zhlédnutého představení. Vyvrcholením celého
dne bylo vytvoření živého knižního řetězce (každý
si přinesl svou oblíbenou knihu) před budovou školy, do nějž se zapojili i někteří obyvatelé Malešova.
Dětem se akce líbila a už teď se všichni těšíme na
druhý ročník.
Martina Kamenářová,
Místní lidová knihovna Malešov
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Malá velká spisovatelka, Nelinka

Příběh malé Nely

S maminkou Lenkou chodí Nelinka do knihovny od
svých třech let a za celou tu dobu se z nás staly
velké kamarádky.
Pamatuji se na jejich první návštěvu, kdy ke mně
do knihovny přišly, tichounce se usadily v relaxačním koutku a prohlížely si vystavená leporela.
Maminka četla a přitom ukazovala malé Nelince
obrázky. Holčička byla hodná a pokaždé v klidu
poslouchala, sem tam doplnila maminku nějakou
poznámkou nebo i otázkou. Pokaždé se v knihovně zdržely přibližně hodinku a poté se rozloučily.
Postupně jsme si začaly společně o knížkách více
povídat a rozvinulo se mezi námi lehounké přátelství. Nelinka mi kreslila obrázky a pravidelně mi
o přečtených knížkách i povídala. Měla jsem radost, že se jí v knihovně líbí a nabízené knížky jsou
pro ni zajímavým zpestřením volného času.
Přibližně po roce, kdy jsem se s Nelinkou a její maminkou poznala, jsem obě poprosila, zda by mi Nelinka nechtěla pomáhat při pasování prvňáčků na
čtenáře. Tento pravidelný akt, který naše knihovna
pořádá každoročně v červnu, je velmi příjemnou a
vzpomínkovou akcí, kam zveme všechny prvňáčky
a kde je pan král, paní královna a skřítek Knihovníček pasují na čtenáře. Nelinka z toho byla nadšená
a maminka Lenka také. Domluvily jsme společně
podrobnosti a Nelinka se ujala skřítkování. Musím
podotknout, že jí to šlo přímo báječně a máme
na to období krásné vzpomínky. Pamatuji si, že
mi po prvním pasování přinesla Nelinka dokonce
naši společnou fotografii, kterou nechala společně
s maminkou zarámovat a věnovala mi ji na památku. Nelinka jako skřítek, já knihovnice jako královna. Dodnes mám fotografii v knihovně na čestném
místě. Přátelství mezi námi se prohlubovalo a já se
postupně dozvěděla, že Nelinka umí nejen krásně
malovat, ale má i skvělou fantazii, a také „andělský
dar“. Cit pro vše něžné a jemné, kontakt se svými
„anděly“ a také zvláštní dar mít a vidět srdíčka všude kolem sebe. To vše se pro mě stávalo záhadou.
Ano, Nelinka je poznamenaná andělem. Na její
pravé tvářičce je opravdu vidět lehounké znamení
ve tvaru srdíčka. Neuvěřitelné.
Jednou, po osobním seznámení se spisovatelkou Markétou Vydrovou, kterou jsem pozvala do

knihovny na besedu, a ze kterého byla maminka
Lenka neuvěřitelně nadšená, mi obě sdělily přání
vydat vlastní knihu. To, že si píší příběhy „do šuplíku“ jsem věděla již dříve, neboť maminka Lenka mi
o tom povídala při pravidelných návštěvách knihovny. Psala pro svoje dvě dcerky příběhy, které jim
pak předčítala. V Nelince se jí podařilo probudit
podobnou chuť a touhu, a tak spolu napsaly příběh
O nastydlém domečku, se kterým se přihlásily do
celostátní soutěže pro malé spisovatele, nazvanou
Bambini litera. Obě z toho byly velmi natěšené a já
se těšila s nimi. Moc jsem jim přála, aby právě ten
jejich příběh byl vybrán a mohl být součástí knihy,
kterou napsaly samy děti. No a pak to přišlo. Soutěž
byla ukončena a Skanska zvala na slavnostní vyhlašování všechny, kteří byli odbornou porotou vybráni jako vítězové. Z celkem 300 zúčastněných bylo
vybráno 20 nej příběhů a ten Nelinky a její maminky byl mezi nimi. Znamenalo to obrovskou radost
a štěstí a všechny jsme jásaly. Super! Povedlo se!
Z malé Nelinky se stává spisovatelka! Nedlouho
poté mi do knihovny přinesly jeden výtisk knihy
První knížka pohádek od dětí pro děti, za který jsem
velmi vděčná. Do knihy mi Nelinka napsala i vlastnoruční věnování, doplněné srdíčkem.
Dnes chodí Nelinka do 1. třídy na 3. ZŠ Slaný a do
knihovny chodí už i sama, s kamarádkami nebo
paní učitelkou. Do budoucna plánuje napsat další
příběhy a vydat celou vlastní knihu. Držím jí k tomu
palce a přeji jen to dobré. Našeho přátelství si moc
vážím a děkuji za vše…
Kateřina Krejčová Mrvová,
Knihovna Václava Štecha Slaný
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Knížka pro prvňáčka

Do černého!

SKIP ČR vyhlásil devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd
základních škol veřejná knihovna ve spolupráci
se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná
knihovna musí být institucionálním členem SKIP
ČR. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je
pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou
nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho
762 – Lapálie v Lampálii. Konec příjmu přihlášek:
31. 1. 2017. Více informací na http://www.skipcr.
cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar2013-knizka-pro-prvnacka-2016-2017.

Městská knihovna v Praze pořádá v pondělí 23.1.2017 od 10:00 do 17:00 hodin třetí ročník
konference o kreativitě v knihovně s názvem Do
černého! Hlavní náplní konference však nejsou
přednášky, nýbrž praktické workshopy. Kompletní
informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na stránce www.mlp.cz/docerneho. Vložné
bude činit 200 korun.
Zdroj: e-konference Andersen

Ztracená generace

Výstava ve Středočeské vědecké knihovně
Výstava vznikla u příležitosti stoletého výročí
1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi
přáteli v okruhu umělců sdružených kolem kavárny Union. Vedle životního příběhu Karla a Josefa
Čapkových v období od roku 1910 – 1918 zachycuje rovněž životy známých spisovatelů, hudebních
skladatelů, architektů a malířů, kteří se scházeli
v kavárně Union. Výstava navíc zachycuje osudy
obce Stará Huť, na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, kterými procházely i ostatní obce a města budoucího Československa.
Návštěvník si prostřednictvím výstavy nejen připomene průběh války, ale také hlouběji pronikne
do problematiky počátků budoucí kariéry Karla a
Josefa Čapkových. Výstava dále seznamuje s osudy Eduarda Basse, Františka Langra, Gočára, Křičky
a dalších. K výstavě patří replika dobových novin,
které obsahují informace k jednotlivým válečným
rokům. (Text je převzat z webu Památníku Karla
Čapka.)
Výstava v Malé galerii naší knihovny potrvá od
5. ledna do 14. února 2017 a je přístupná v otevírací době knihovny.

Promítání filmu v Knihovně města Mladá
Boleslav
Dokumentární film Švédská teorie lásky (režie Erik
Gandini) zavede diváky do země, která se stala
symbolem ekonomické a sociální vyspělosti dnešního světa. Švédsko se vydává za modelový příklad
sociálního státu. Za kulisami novodobého ráje na
zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce
1972 přišli politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy
k dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech
experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí
zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a
sami umírají, aniž někomu chybí. (90 minut, vhodný od 15 let)
Vstupné: zdarma.
První promítání proběhne 20. ledna od 16:30 v oddělení pro dospělé čtenáře. Promítání plánujeme
konat vždy 3. pátek v měsíci až do března (podle
ohlasů).
Zdroj: http://www.kmmb.cz/akce/svedska-teorie
-lasky/

Zdroj: http://www.svkkl.cz/cs/aktuality/Ztracenagenerace/
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Kalendárium na měsíc leden
1.1. Mezinárodní den míru,
15.1. Poslední termín vyúčtování dotací z programů Ministerstva kultury ČR VISK a K21,
16.1. Den památky Jana Palacha,
23.1. Do černého! – konference o kreativitě
(Městská knihovna v Praze),
27.1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
28.1. Den ochrany osobních údajů.

Franklinová, Ariana (25. srpna 1933, Devon –
27. ledna 2011, Datchworth);
Fučíková, Renáta (3.1.1964, Praha - );
Hercíková, Iva (2. listopadu 1935 Pardubice –
27. ledna 2007, Praha);
Christie, Agatha (15. září 1890, Torqay – 12. ledna
1976, Wallingford);
Lindgrenová, Astrid (14. listopadu 1907 Vimmerby
– 28. ledna 2002 Stockholm);
London, Jack (12. ledna 1876 San Francisco, Kalifornie, USA – 22. listopadu 1916, Glen Ellen);
Murakami, Haruki (12.ledna 1949, Fushimi-ku - );
Orwell, George (25. června 1903 – 21. ledna 1950);
Salinger, Jerome David (1.ledna 1919, New York –
27. ledna 2010, New Hampshire);
Smith, Wilbur (9. ledna 1933, Kabwe - );
Tolkien, J.R.R. (3. ledna 1982, Bloemfontein –
2. září 1973, Bournemouth);
Wood, Barbara (*30.ledna 1947, Lancashire - ).

V lednu si rovněž připomínáme výročí narození a
úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:
Balabán, Jan (29.1. 1961, Šumperk - 23.4. 2010,
Ostrava);
Braunová, Petra (31. ledna 1967 Praha - );
Čapek, Karel (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice –
25. prosince 1938, Praha);
Eco, Umberto (5. ledna 1932, Alessandria 19. února 2016, Milán);
Foglar, Jaroslav (6. července 1907, Praha –
23. ledna 1999, Praha);

Zpracovala Helena Jetmarová Ratajová

Vyúčtování dotací za rok 2016

Noc s Andersenem 2017

Vyúčtování dotací z programů Ministerstva kultury
ČR VISK a K21 je nutné odevzdat do 15. ledna 2017
(rozhoduje razítko pošty, při osobním doručení
razítko podatelny). Doklady o vyúčtování je možné poslat také datovou schránkou, ale na dokladu
musí být podpis ředitele, starosty či jiné kompetentní osoby. Vše o zasílání elektronických zpráv
na MK najdete na https://www.mkcr.cz/kontakty-6.html. Pokyny pro vyúčtování najdete na jednotlivých podprogramech VISK http://visk.nkp.cz/
pro K21 na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/
knihovna-21.-stoleti-k21. Nejpozději do 15. února 2017 je nutné vrátit nevyčerpané finanční prostředky na depozitní účet MK ČR č. 6015-3424001,
dispoziční kód 0710.
Zdroj: e-konference Knihovna,
Vít Richter, Národní knihovna ČR

Jistě jste již zaregistrovali, že partnerem v příštím
pohádkovém nocování budou hrdinové Čtyřlístku. A protože vzniká speciální, úžasné, jedinečné
číslo tohoto populárního časopisu, dovolujeme si
vás upozornit na lákavou nabídku. Máte možnost
objednat už nyní v předstihu pro všechny vaše děti
číslo k NsA, jeden výtisk je za 30,- Kč. Protože nakladatelství musí stanovit výši nákladu, prosíme,
v případě vašeho zájmu, objednejte co nejdříve.
Knihovny a další subjekty mohou hlásit objednávky
do pátku 27.1.2017. Objednávací formulář:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/
objednavka-specialniho-cisla-casopisu-ctyrlistek2013-noc-v-knihovne.
Zdroj: konference Andersen
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Výročí měsíce
Astrid Lindgrenová

(14. listopadu 1907 Vimmerby – 28. ledna 2002
Stockholm)
Astrid Lindgrenová vyrůstala ve vesnici Vimmerby
ve Švédsku. Mnoho jejích knih je inspirováno vlastním dětstvím. Nejslavnější postava Lindgrenové
Pipi Dlouhá Punčocha vznikla z příběhů, které vyprávěla své dceři před spaním. Kniha se stala rychle velmi úspěšnou a udělala z Lindgrenové mezinárodně známou autorku. Astrid Lindgrenová aktivně
podporovala dětská a zvířecí práva, stejně jako práva menšin. V roce 2002 po její smrti švédská vláda
zavedla Cenu Astrid Lindgrenové pro spisovatele
dětské literatury. V letošním roce uplyne od jejího
narození 110 let.
Zdroj: Wikipedie

Výročí měsíce připravuje
Helena Jetmarová Ratajová, KKC Kladno.

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!
Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079
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