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Z činnosti Knihovny Václava Štecha  
ve Slaném

Seznamte se s Fair Trade
Zajímá vás co je Fair Trade? Česky by se to dalo 
přeložit jako spravedlivý obchod či férový obchod. 
Zjednodušeně řečeno, je to způsob obchodu, 
který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí  
(tj. ze zemí globálního Jihu) spravedlivou odměnu 
za jejich práci. Šestici nejprodávanějších fairtrado-
vých produktů tvoří banány, kakao, káva, bavlna, 
cukr a čaj. Jak sami vidíte, jsou to potraviny, které 
se určitě objevují i na vašem stole.
Na podporu Fair Trade se každoročně organizu-
je happening nazvaný „Férová snídaně ve vašem 
městě“. Letos se ho zúčastnilo již 15 měst. Téměř 
čtyři a půl tisíce lidí tak daly najevo, že podporují 
produkty, při jejichž výrobě nebyla porušována lid-
ská práva, poškozováno životní prostředí a zneuži-
ta dětská práce.
Pro ty z vás, které toto téma zajímá a nenechává 
chladným, připravuje Knihovna Václava Štecha 
dlouhodobý projekt. Již tento měsíc můžete při ná-
vštěvě knihovny v nově zrekonstruované chodbě 
shlédnout nástěnku věnující se právě Fair Trade. 
Seznámíte se s vysvětlením tohoto pojmu, s tím, 
proč toto hnutí vlastně vzniklo, kdo za ním stojí a 
podporuje ho a jaký přináší užitek.
V následujících měsících se chystáme uspořádat 
výstavy a besedy ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací „Na Zemi“ která se Fair Trade intenzivně 
věnuje.
Vše by mělo vyvrcholit již zmíněnou „Férovou sní-
daní“. Knihovna Václava Štecha se chce stát dru-
hou květnovou sobotu 2015 na Světový den pro 
Fair Trade organizátorem vůbec první akce toho 
druhu ve Slaném. Věříme, že do té doby již všich-
ni, kteří se pikniku zúčastníme, budeme vědět, co 
tímto setkáním podporujeme. A s milými lidmi a 
fairtradovými nebo lokálními dobrotami to bude 
jistě setkání příjemné.

Věra Ungerová, KVŠ Slaný

Říjen je Evropským měsícem kybernetické  
bezpečnosti

„V USA a Austrálii se měsíc říjen již stává synony-
mem pro aktivity spojené s podněcováním bez-
pečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberpro-
storu.“ Evropské země se připojují k této kampani. 
Přečtěte si více na http://www.saferinternet.cz/
aktuality/427-rijen-mesicem-kyberbezpecnosti.
html. Najdete zde také odkaz na přehled osvěto-
vých akcí plánovaných v rámci této kampaně.

Výstavy k zapůjčení do knihoven

Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd ČR 
připravuje panelové výstavy k zajímavým téma-
tům z dějin knižní kultury. V posledních letech jsou 
prezentovány v rámci Týdne vědy a techniky, kaž-
doročně pořádaného AV ČR. Všechny tyto výstavy 
nabízí Knihovna AV ČR k bezplatnému zapůjčení 
odborným institucím - i knihovnám! V případě zá-
jmu se obracejte na kvo@knav.cz. 
Podrobné anotace výstav najdete na http://www.
lib.cas.cz/kvo/vystavy/. 

Zdroj: e-mailová zpráva paní Lenky Veselé  
v konferenci Knihovna dne 4.9.2014 
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Setkávání (nejen) seniorů ve Slaném 

Program jednotlivých setkání:
21. října - Beseda s historikem, publicistou a spi-
sovatelem Vladimírem Vondruškou, známým pře-
devším svými historickými detektivními příběhy. 
Sejdeme se v 17.00 hodin v Dividýlku. Vstupné  
50 Kč (účastníci přihlášení na všechna setkávání 
mají ZDARMA).
30. října - "Nebojte se nových surovin" – s novin-
kami v kuchyni nás seznámí Tomáš Novotný, šéfku-
chař hotelu Hejtmanský dvůr. Těšit se můžeme i na 
ochutnávku.
11. listopadu – Sýry jako tradiční a celosvětová po-
travina. Sběratelství a historie sýrů ve světě, v Če-
chách a ve Slaném od roku 1932 a další zajímavosti 
nám přiblíží předseda Klubu sběratelů kuriozit pan 
Ladislav Likler.
27. listopadu – Beseda s Markétou Vydrovou, zná-
mou ilustrátorku zejména dětských knih. Tato ilust-
rátorka nám bude povídat o ilustrování, o výtvar-
ných technikách i o lásce ke své práci. 
9. prosince – Divadlo IDIOT ze Slaného. Členové 
divadla nám přečtou z knihy Václava Štecha Někde 
a nikde (humoresky a črty). Sám autor do ní napsal: 
“Milé obci města Slaného, jež se vždy vyznamená-
valo českou neústupností, na památku nejtklivěj-
ších dob svého života zde strávených. V.Š.”
6. ledna – „Včelařem z leknutí“, přednášku o svých 
včelařských začátcích a nejen o nich, ale i o medu 
si pro nás připravil pan Jiří Petráček, starosta Řev-
ničova a včelař. 
20. ledna – Domácí chléb a chlebový kvásek. Jak 
se chlebový kvásek připravuje, jak se peče chléb, 
jaké suroviny použít…? Odpovědi na všechny otáz-
ky se dozvíme při této přednášce a určitě i nějaký 
ochutnáme.
3. února – Hrátky s pamětí a jiné zajímavosti. 
Přijďte si procvičit svou paměť a také se dozvědět 
něco nového a zajímavého z oblasti rehabilitace. 
Srdečně vás zve ergoterapeutka Iva Hlavsová.
17. února – Jeruzalém a Památník Yad Vashem. 
Přednáška o historických památkách Jeruzaléma  
s důrazem na vývoj a význam Památníku hrdinům 
a obětem holocaustu Yad Vashem. Přednáška  
Mgr. Zdeňka Víška, učitele OA ve Slaném.

3. března – Slaný, Slánsko na pohlednicích III. – co 
všechno lze vyčíst z pohlednic, nám přijde povědět 
pan Jiří Popovič, sběratel pohlednic a jiných sla-
nensií.
17. března – Historii slánských hřbitovů a osudy 
slavných nebožtíků si připomeneme na vycházce  
s paní Milenou Zablkovou.
31. března – Zahradníkem bez zahrady - okras-
né truhlíky. Květiny jsou pro mnohé lidi právě tak 
nezbytné, jako každodenní chléb. O dobré rady i 
nápady se s námi podělí pí Jana Šuliová, vedoucí 
střediska údržby zeleně Technických služeb Slaný. 
Na účastníky čeká také Slavnostní závěr setkávání.

Lákavá nabídka je pro zájemce připravena  
v Knihovně Václava Štecha Slaný.

Výstava v pečecké knihovně

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách zve 
zájemce na výstavu díla doktora technických věd 
Ing. Františka Uhra, čestného občana města Peček, 
chotutického rodáka. Výstava mapující jeho ce-
loživotní dílo se uskuteční v měsíci říjnu v prosto-
rách knihovny. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 
2.10.2014 v 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Zdroj: leták MěK Pečky

RTDr. Ing. František Uher (1887-1961), vodní stavi-
tel, hudební skladatel a sbormistr vystudoval reál-
ku v Praze a stavební inženýrství na české technice. 
Po studiu pracoval u firmy Matička v Pečkách, poz-
ději si zde založil vlastní stavební firmu. Od r. 1924 
byl doktorem technických věd. Byl projektantem a 
stavitelem vodáren a vodojemů, např. vodojemu  
v Kolíně, v Pečkách ad. Vedle své profese se věno-
val intenzivně hudbě. Již za studií studoval skladbu 
u J. V. Votavy. V l. 1905-1912 byl ředitelem kůru na 
Olšanech, sbormistrem pěveckého spolku Lumír  
v Pečkách. Byl autorem sborových, světských i chrá-
mových skladeb. Navrhl také znak města Pečky.  
V r. 2010 mu bylo uděleno čestné občanství města 
Pečky. Od r. 1943 žil v Chotuticích.

Zdroj: Databáze regionálních osobností  
SVK v Kladně
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Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem

Ve dnech 5. - 7. září se konal na výstavišti v Lysé 
nad Labem Polabský knižní veletrh. Letos již  
11. ročník, který byl ve znamení Bohumila Hrabala, 
byl doprovázen dalšími výstavami - Domov a teplo 
a Jiřinkové slavnosti.
Jako každý rok i letos se návštěvníkům předsta-
vili nakladatelé, knihkupci ale i prodejci DVD, CD 
a audioknih. U jejich stánků si návštěvníci mohli 
prohlédnout i koupit knižní novinky a výběr z titu-
lů oceněných např. v soutěži Magnesia Litera. Již 
tradičně zde vystavovalo knihkupectví Kanzelsber-
ger, dále nakladatelství Studio Trnka, Supraphon a 
další. Zájemci si zde mohli koupit vedle knih také 
mluvené slovo na CD nebo pěkné obrázky či pexe-
sa pro děti. Součástí výstavy byla také malá kavár-
na a  pivnička v hrabalovském duchu.
Na programu prvního výstavního dne bylo udíle-
ní cen Nakladatelské soutěže Polabského knižní-
ho veletrhu ve čtyřech kategoriích. Ceny udělilo 
Město Lysá nad Labem (výherci v kategorii histo-
rické literatury), Městská knihovna Lysá nad La-
bem (dětská literatura), Zlatý pruh Polabí, o.p.s. 
(knihy s tematikou turistiky a cestovního ruchu) a 
Městská knihovna Nymburk (publikace propagující 
dílo Bohumila Hrabala). Jen škoda, že jsme si při 
své návštěvě neohlídali čas a promeškali samotné 
předávání cen. V ten pravý okamžik jsme se možná 
kochali nádhernými knížkami s ilustracemi Jiřího 
Trnky nebo snad záplavou jiřin o patro níž.
Veletrh byl samozřejmě příležitostí i pro krátké 
milé setkání s kolegy z oboru, např. z knihoven  
z Lysé, Nymburka či Poděbrad. Důležitou povinnos-
tí však byl nákup knih do výměnného fondu SVK, 

Cyklus výstav o literatuře v Kolíně

Ráda bych poděkovala jménem svým i jménem 
svých kolegyň z MěK Kolín Středočeské vědecké 
knihovně, zejména paní Šenfeldové, za zprostřed-
kování a zajištění vzdělávacích seminářů. Velmi ob-
líbený je cyklus zahraničních literatur.
Tento cyklus nás v loňském roce  inspiroval k uspo-
řádání výstavky "italská literatura". Výstavka měla 
mezi čtenáři velký úspěch a proto v letošním týd-
nu knihoven zahajujeme cyklus výstav "Poznejte  
s námi literatury světa". Začínáme literaturou fran-
couzskou a  po dvou měsících se naši čtenáři budou 
moci těšit na jinou zemi.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se v nejbližší době 
na seminář o  literatuře slovenské - 10. 11. v MěK 
Praha.

Mgr. Libuše Vodičková,  
zástupkyně ředitele MěK Kolín

který zajistily především kolegyně Hana Matějčko-
vá a Ladislava Cukrová.
Velice nás zaujal pěkný stánek Městské knihovny 
Lysá nad Labem. Byl nápaditý a, jak jsme se dozvě-
děli, dokonce vyzdobený z osobních historických 
zdrojů (dědečkova fotografie ve vojenské uniformě 
či hrneček a cvikr). Bylo zde samozřejmě místo ur-
čené i nejmenších čtenářům, kteří mohli s knihou 
v ruce hupsnout na koberec mezi polštáře. Velké 
kliprámy s fotografiemi dokumentovali bohatou 
činnost městské knihovny. Paní knihovnice, které 
vše připravily, mají náš velký obdiv.
Více informací o veletrhu najdete na http://www.

vll.cz/index.php?pg=veletrh&velet=177.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Obecní knihovna Loučeň oslavila  
140. výročí svého založení 

Čtenářská beseda v Loučeni vznikla již v roce 1874. 
Tehdy sami zakladatelé věnovali besedě vlastní 
knihy. „Každý, kdo mohl, daroval knihu a tak na 
Loučeni „ U Janatů“ vznikla první veřejná knihovna.  
Dr. Sladkovský a později i kníže Alexander Thurn Ta-
xis byli zvoleni čestnými členy. Beseda měla 65 čle-
nů.“ Knihovnou od jejího založení prošlo mnoho čte-
nářů i knihovníků a několikrát byla přestěhována.  
V letošním roce mohla obec oslavit již 140. výročí 
jejího založení.
Současná knihovnice paní Alena Kohoutová má 
hlavní podíl na přípravě celé slavnosti, včetně do-
provodné výstavy mapující historii knihovny. Byly 
to dva měsíce pečlivých příprav a spolupráce s ar-
chivem, které přinesly kýžený výsledek.
Samotná oslava na počest 140. výročí založení 
knihovny na Loučeni se konala dne 2. srpna 2014  
v Kulturním domě. Přišlo na ni více než 60 lidí. 
Mohli si prohlédnout již zmíněnou výstavu histo-
rických dokumentů o založení knihovny i různé 
ukázky z její činnosti. Paní Alena Kohoutová pro-
mluvila o historii i současnosti knihovny. Nechyběl 
hudební program - vystoupení violoncellisty a čle-
nů sdružení Amadis, kteří zazpívali několik muzi-
kálových písní. Hlavním hostem byl spisovatel Jan 
Řehounek, který mimo jiné vyprávěl o své tvorbě 
a přečetl ukázku ze své povídkové knihy. Přítomní 
se mohli pokochat pohledem na umělecké fotogra-
fie a práce s kamenem, výstavu slečny Evy Zímové  
z Loučeně. Zároveň si mohli zakoupit nabízené kni-
hy s regionální tematikou.
Jak je patrno z fotografií, akce na oslavu výročí lou-
čeňské knihovny se zúčastnila řada hostů a osla-
va se opravdu vydařila. Gratulujeme! Popřejme 
knihovně mnoho pěkných knih a stále spokojených 
čtenářů! 

Další informace a fotografie najdete na http://
www.loucenknihovna.webk.cz.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno

Týden knihoven v MěK Kolín

Návštěvníci si mohou v Městské knihovně Kolín 
mimo jiné užít:
• Exkurzi do neveřejných skladových prostor,
• Zahájení cyklu výstav s názvem Poznej s námi li-
teratury světa,
• Křížovkářské soutěže pro dospělé o zajímavé 
ceny,
• Poznávací soutěž Poznej své město 2014/2015,
• Večerní prohlídku objektu kolínské synagogy s vý-
kladem,
• ale i další zajímavé akce.
Po celý týden bude udělována čtenářům amnestie 
na všech odděleních knihovny.

Navíc se po celý říjen mohou návštěvníci knihovny 
těšit na Cestovatelské čtvrtky: 
2. 10. - Napříč Patagonií - Pavel Kárník
9. 10. - Putování Barmou - Jan Pospíšil
16. 10. - Národní parky Izraele (s dětmi po vlastní 
ose) - Libuše a Tomáš Vodičkovi
23. 10. - Lotyšsko - země u Baltu - Roman Šulc

Zdroj: plakát MěK Kolín
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Městská knihovna v Novém Strašecí slaví 
150. výročí svého založení

Původně Čtenářský spolek byl v Novém Strašecí za-
ložen 4. prosince 1864. Dnešní knihovna má za se-
bou tedy dlouhou historii a proto bylo možné při-
pravit k oslavě výročí také výstavu, která proměny 
knihovny dokumentuje. Vernisáž se setkala s vel-
kým zájmem veřejnosti. Fotografie z ní si můžete 
prohlédnout na http://nsm.rajce.idnes.cz/Vysta-
va_k_vyroci_150_let_zalozeni_Mestske_knihov-
ny_v_Novem_Straseci/.
Městské knihovně je věnována také významná část 
zářijového Novostrašeckého měsíčníku. Předsta-
vují se zde rovněž obě současné paní knihovnice: 
Jitka   Tomšů a Jitka Sochorová. Krátké medailonky 
nahlížejí i do jejich soukromí. 
Protože jsou dnes představy většiny lidí o práci 
knihovníka velice zkreslené, rozhodla se paní Ji-
tka Tomšů svoji profesi důkladně představit. Roz-
manitost a rozsah činností v knihovně popisuje při 
rozhovoru s Ivanou Rezkovou, redaktorkou No-
vostrašeckého měsíčníku. Doplňuje jej některými 
zajímavými informacemi o své knihovně. Celý člá-
nek může pomoci také nám ostatním knihovníkům 
při prezentaci naší mnohdy docela náročné práce. 

Vše si můžete přečíst na stránkách 9-12 na http://
www.novestraseci.cz/kultura-a-sport/novostra-
secky-mesicnik/. 

K oslavám 150. výročí založení novostrašecké 
knihovny byla také vydána velmi pěkně vyvedená 
publikace o její historii. Na jejím vzniku se podílela 
paní knihovnice Jitka Tomšů. Kniha je bohatě dopl-
něna fotografiemi. Bude zařazena také do výměn-
ného fondu SVK Kladno, takže bude dostupná pro 
zapůjčení.
Ve výše uvedeném měsíčníku najdete také krátký 
rozhovor s druhým z tvůrců knihy, historikem Ja-
nem Černým. Tématem rozhovoru je samozřejmě  
knihovna v historii města Nové Strašecí. 
Přidáváme se s gratulací. Ať knihovna neztrácí zá-
jem svých čtenářů!

Eva Šenfeldová, KKC Kladno

ČERNÝ, Jan a Jitka TOMŠŮ. Městská knihovna Nové Strašecí v historii a sou-
časnosti. Nové Strašecí: Městská knihovna; Rakovník: Státní okresní archiv, 
2014. ISBN 978-80-903054-6-5.
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Beseda s Ivo Šmoldasem ve Zlonicích

Zrekonstruovaná a v dubnu znovuotevřená 
Knihovna Zlonice přivítala v pátek 19. září známé-
ho spisovatele a redaktora Ivo Šmoldase. Sympa-
tický host byl na besedě ve zdejší knihovně popr-
vé. Bylo velice milé, jak se na ni připravil, v úvodu 
totiž pohovořil o znaku města a místních rodácích 
- hudebnících. Dále mluvil o svých osobních aktivi-
tách, vzpomínal na různé historky a bavil přítomné 
svým osobitým humorem. Došlo samozřejmě i na 
několik otázek posluchačů. Byl to velice příjemný 
podvečer. Sešlo se zde opravdu hodně čtenářů i 
dalších pozvaných hostů. Za organizaci akce patří 
poděkování paní knihovnici Marii Srbkové. 

Podzimní setkání knihovníků SK

Pracovníci knihoven Středočeského kraje se mo-
hou těšit na tradiční neformální Podzimní setkání 
knihovníků SK, které se tentokrát bude konat ve 
středu 19. listopadu právě ve zlonické knihovně. 
Přihlásit se na akci je možné na http://www.svkkl.
cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabid-
ka-kurzu/?kurz=131.

Umělecky zaměřený kroužek v pečecké 
knihovně

Ve spolupráci s lektorkou Ivanou Holubovskou ote-
vírá Městská knihovna v Pečkách kroužek „TVOŘÍ-
LEK“. Bude zaměřený na výtvarné techniky, které 
se ve škole neučí,  jde o tvoření srdcem a duší.
„V kroužku tvoření rozvinete talent svůj i svých dětí  
pomocí výtvarných technik jako je enkaustika, su-
chý pastel, práce s barevnými lepidly, intuitivní 
kresba či kreslení mandal atp.“
Budou se scházet dvě skupiny: v jedné matky  
s dětmi ve věku od 3 let a ve druhé skupině budou 
pracovat zájemci od 6 do 100 let.

Ukázkovou hodinu s lektorkou Ivanou Holubov-
skou si mohli zájemci vyzkoušet 22. září na kurzu 
enkaustiky – malování teplým voskem. „Tato tech-
nika je vhodná téměř pro každého, bez ohledu na 
věk, není potřeba mít předchozí výtvarné zkuše-
nosti ani talent.“ 

Zdroj: letáky MěK Pečky

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

 

foto: Marie Srbková


