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Seriál rozhovorů s knihovnicemi oceněný-
mi titulem Středočeský Kramerius 2015

Paní Lucie Vrtalová je dobrovolnou knihovnicí  
v Obecní knihovně Chocerady, obsluhovaný regi-
on Benešov. Dne 8. října 2015 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. 
„Při navrhování ocenění Středočeský Kramerius 
2015 jsme se rozhodovaly mezi několika knihovni-
cemi z našeho obsluhovaného regionu, mezi který-
mi byla také paní Lucie Vrtalová z Obecní knihovny 
v Choceradech. Jedním, ale rozhodně ne jediným, 
důvodem, proč jsme nakonec paní Vrtalovou nomi-
novaly, bylo, že se i přes vynikající činnost knihovny 
musela přestěhovat z původních prostor v tamější 
základní škole do mnohem menších prostor v bu-
dově Rodinného centra Sluníčko. Tímto oceněním 
jsme chtěly paní Vrtalovou podpořit a ukázat, že 
práce, kterou v knihovně za pomoci své kolegyně 
Jiřiny Hanové odvádí,  je záslužná a my ji vidíme a 
hlavně si jí velmi vážíme. Dle slov paní knihovnice 
jí ocenění dodalo energii a chuť v práci v knihovně 
nadále pokračovat.“ Napsaly nám paní metodičky 
Bc. Jindra Pánková a Kateřina Bohatová z Městské 
knihovny Benešov.
Oceněné knihovnice paní Vrtalové jsme se zeptali:
Paní Vrtalová, jak vnímáte ocenění Středočeský 
Kramerius? Ocenění pro mě bylo překvapením 
a samozřejmě mě velmi potěšilo. Navíc přišlo ve 
chvíli, kdy jsme knihovnu museli přestěhovat do 

menších prostor a já jsem byla z dané situace tro-
chu smutná a unavená. Zafungovalo tudíž i jako 
vzpruha, pracovní i životní. Za nominaci bych ráda 
poděkovala našim metodičkám z Městské knihov-
ny Benešov. 
Už Vaši čtenáři vědí, že jste tento titul získala? Jaká 
byla jejich reakce? V těchto dnech vychází články 
o ceně v tisku, takže na reakce teprve čekám. Paní 
starostka mi už blahopřála, dostala jsem nádher-
nou kytici. Diplom si určitě v knihovně vystavím, 
věřím, že všichni čtenáři budou rádi, protože i oni 
svým zájmem o knihovnu k ocenění přispěli. 
V čem je Vaše knihovna jedinečná? Zkuste nám ji 
představit, prosím. Choceradská knihovna je men-
ší knihovna v obci, kde se nachází mateřská i zá-
kladní škola, několik částí obce je navíc poměrně 
vzdálených od centra. Dlouhou dobu byla knihovna 
součástí školy, dnes se nachází v Rodinném cent-
ru Sluníčko. V naší knihovně se tedy soustředíme 
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zejména na práci s dětmi. Spolupracujeme se ško-
lou, s výtvarným kroužkem, od letošního školního 
roku vedu čtenářský kroužek, do knihovny každý 
týden chodí družina a pro nejmenší děti pořádám 
pravidelné čtení a promítání pohádek klasických 
českých autorů. Nezapomínáme ani na dospělé 
čtenáře, pořádáme občasné besedy se zajímavý-
mi osobnostmi, knihovnu navštívil např. egyptolog 
Jiří Janák, překladatel Vladimír Piskoř nebo ilustrá-
torka a autorka knížek pro děti Eva Volfová, zveme 
cestovatele z vlastních choceradských řad, povídali 
jsme si o Peru a Bolívii, Finsku a v listopadu nás čeká 
Japonsko a Hongkong. Pro starší obyvatele vzdále-
nějších částí obce je od září zavedena nová služba, 
tzv. Pojízdná knihovna, vždy první pondělí v měsíci 
přivezeme čtenářům novinky a předem objednané 
knihy téměř až před dům. Krásnou akcí bylo letošní 
sochařské sympozium, které proběhlo pod zášti-
tou obce a ve spolupráci s Miroslavou Bažantovou, 
učitelkou výtvarného oboru choceradské pobočky 
ZUŠ J.Suka Benešov a jejími dospělými studenty. 
Součástí doprovodného programu sympozia byla 
přednáška sochaře Radka Krédla v knihovně a ná-
sledný koncert skupiny Klec. Některé sochy, kte-
ré v průběhu sympozia vznikly, dosud stojí před 
knihovnou. Snažíme se, aby naše knihovna byla 
kreativní, jak ve smyslu široké nabídky aktivit, tak 
v inovativním přístupu pojímání jednotlivých akcí 
– při besedě o Finsku pouštíme laponskou hudbu, 
ochutnáváme finský chléb a před knihovnou sto-
jí dřevěná svítící skulptura (dřevo i světlo jsou pro 
Finy zvláštní fenomén).

Jak motivujete obyvatele obce k návštěvě knihov-
ny? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Čtenáře se 
snažíme s mojí kolegyní Jiřinou Hanovou upoutat 
zejména vhodným výběrem knih, které nakupuje-
me. Informace o nových přírůstcích a vůbec vše, co 
se v knihovně děje, zveřejňujeme v místním Zpravo-
daji, v obecních vývěskách a na webu obce. Nabíd-
ku knih pravidelně rozšiřujeme o výměnné soubory 
z Městské knihovny Benešov. Čtenářům ale hlavně 
nasloucháme a snažíme se vyhovět jejich přáním. 
Na malé obci je třeba, podle mých zkušeností,  
s lidmi hlavně rozmlouvat. Akce pořádáme poměr-
ně často, pro děti i dospělé, viz. předchozí odpo-
věď. Čtenáře si také snažíme vychovat už od nejú-
tlejšího věku, nadchnout je pro knihovnu jako pro 
zábavné místo, kde se pořád něco děje. Ráda bych, 
aby jim později, až trochu povyrostou,  návštěva 
knihovny připadala samozřejmá, aby se k nám stále 
rádi vraceli.
Jaká je Vaše spolupráce se zastupiteli obce? S ve-
dením obce spolupracujeme dobře, všechny akce 
knihovny mají velkou podporu, zejména jakákoliv 
činnost pro děti nebo s dětmi.          

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala  
k této profesi a jaká byla Vaše původní profese? 
Několik let jsem pracovala jako kostýmní návrhářka  
v různých divadlech, zejména v Divadle v Cele-
né, také jsem působila jako asistentka na VŠUP  
v Praze, kterou jsem absolvovala. Po přestěhování  
z Prahy do Chocerad jsem jako maminka na mateř-
ské hledala přivýdělek. Proto jsem začala pracovat  
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v knihovně, kde právě probíhala automatizace,  jako 
brigádnice při zapisování knih. Po zapsání všech 
knih bylo třeba knihovnu zmodernizovat a zútulnit, 
což byla pro mě, vzhledem k mé původní profesi 
zábavná výzva. Práce mezi knížkami se mi nakonec 
tak zalíbila, že jsem v knihovně zůstala. Navíc mě 
nesmírně lákala možnost zbudovat knihovnu pod-
le vlastních představ a vložit do ní svoji vizi, jak by 
dnešní obecní knihovna měla fungovat. V tom jsem 
dostala velkou volnost od paní starostky, za což jí 
děkuji.
Co Vám působí největší radost? Největší radost 
mi dělají děti, jak moje vlastní, tak ty, které chodí  

k nám do knihovny, momentálně se nejvíc těším, co 
všechno podnikneme s dětmi z čtenářského krouž-
ku. Radost mám také z každého nového příběhu, 
který v našich knížkách objevím, který mě osloví, 
překvapí a dojme. Naposledy mě takhle dostala 
kniha Gorila a já od Fridy Nilsson, kterou jsem četla 
své dceři a kterou každému od té doby doporučuji, 
a to jak dětem, tak dospělým.
Kdybyste si měla vybrat jedinou knihu, třeba s se-
bou na pustý ostrov :), která by to byla? A  proč? 
Jedinou knihu vybrat je dost těžké, ale pokud by to 
bylo na pustý ostrov, určitě bych si vzala nějakou 
zábavnou a veselou knihu, která se dá číst víckrát 
a neomrzí, např. jakoukoliv knihu od Betty MacDo-
naldové, jejíž humor a životní nadhled jsou mi blíz-
ké. Ve svých knihách navíc nikdy nepropadá sebelí-
tosti a pesimismu, ale předkládá nezdolnou naději, 
což se na pustém ostrově hodí.
Máte vůbec čas na své koníčky? Prozradíte nám ješ-
tě něco ze svého soukromí? Mám to štěstí, že mým 
velkým koníčkem je moje práce. Pochopitelně ráda 
čtu, baví mě různé výtvarné činnosti, pečení a le-
tos jsem začala po letech chodit do tanečních. Ráda 
cestuji, jezdím na kole a chodím do divadla.
Přejeme Vám stálou radost z knihovnické práce 
a dostatek času na rodinu i Vaše osobní koníčky.  
Ať se Vám daří!

Děkujeme Vám za rozhovor.

Malé ohlédnutí za LIB CONem

V pátek 30. října 2015 se v Hostivici konala konfe-
rence LIB CON 2015. Měli jsme možnost vyslech-
nout opravdu zajímavé příspěvky o současné roli 
knihoven, o jejich službách i rolích samotných 
knihovníků. Výborně zpracovaná témata nás do-
vedla k diskuzím během jednotlivých vstupů i o 
přestávkách. Konference v Hostivici měla skvělou, 
velice přátelskou atmosféru. Za opravdu příjemné 
prostředí a vzornou péči musíme poděkovat pořa-
datelům, kterým se podařilo úroveň loňské pilot-
ní konference udržet, ne-li ji překonat. Za všechny 
účastníky tedy posíláme do Městského kulturního 
střediska Hostivice veliké poděkování. 

 

A jak nám napsal PhDr. Jan Černý, ředitel MKSH,  
v současné době připravuje novou podobu stránek 
LIB CON, kde budou dostupné prezentace z letošní 
akce. Samozřejmě nás bude informovat, abychom 
se mohli k jednotlivými příspěvkům vrátit. 
Ještě jednou děkujeme za báječnou organizaci le-
tošní konference a na viděnou na LIB CONu 2016. 

Sledujte http://libcon.mksh.cz/.
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Oslava výročí Knihovny Jana Drdy  
v Příbrami

Dne 1. října 2015 se konala oslava 115. výročí pří-
bramské knihovny. Za příjemného a slunečného 
počasí se sešlo několik desítek příznivců na zahra-
dě knihovny, aby společně prožili pěkné odpoled-
ne a připomněli si, každý sám za sebe, co pro něj 
knihovna znamená. 
Základní umělecká škola Příbram sousedící a spřá-
telená s knihovnou vyslala na oslavu výtečné zpě-
váky a hudebníky, kteří slavnostní atmosféru svým 
vystoupením podtrhli. Přítomni byli samozřejmě 
představitelé města a další hosté. Vzácným hostem 
zde byl také pan Petr Drda, syn spisovatele Jana 
Drdy, po němž  je knihovna pojmenována. 
Oslava výročí knihovny se opravdu vydařila. Svědčí 
o tom i tyto fotografie (autor Jiří Mika). 

Popřejme Knihovně Jana Drdy mnoho dalších 
úspěšných let s báječnými knihami, vstřícnými za-
stupiteli, věrnými čtenáři a stále stejně příjemnými 
knihovnicemi!
Další snímky z oslav najdete v galerii na http://
www.kjd.pb.cz/galerie/category/3-oslavy-115-vy-
roci-pribramske-knihovny.
Dlouholetou a zajímavou historii si pak můžete pro-
číst na http://www.kjd.pb.cz/o-nas/historie-kjd.



= 5 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 11/2015

Na návštěvě v Městské knihovně Vlašim

Být čtenářem knihovny ve Vlašimi musí být oprav-
dové potěšení. Velice milé knihovnice, množství 
nových knih a denního tisku - to vše v příjemném 
prostředí. 
Při naší říjnové návštěvě v knihovně se nás uja-
ly milé kolegyně. Provedly nás všemi prostora-
mi knihovny včetně těch skladových. Tak jsme na 

vlastní oči viděli, že knihovna téměř denně dopl-
ňuje nové knihy a „posouvá“ do skladu ty přečte-
né. Za tím se skrývá opravdu spousta práce. To si 
pravděpodobně uvědomuje i zastupitelstvo obce a 
proto věnuje knihovně na nákup knih každoročně 
poměrně velkou částku.
Být dětským čtenářem ve Vlašimi je velká radost. 
Má k dispozici vzdušné, barevné a velkorysé pro-
story pro pestrou zábavu a každodenní čtení – viz 

foto. Není divu, že denní návštěvnost dospělých i 
dětských čtenářů je skutečně vysoká. Strategické 
umístění knihovny v centrum města, na křižovatce 
denních tras školních dětí, studentů i zaměstnaných 
dospělých tomu nahrává a vybízí k časté návštěvě.
Jako většina knihoven, i ta vlašimská pořádá pro ve-
řejnost řadu akcí. Jsou to besedy pro malé i velké 
čtenáře, lekce informačního vzdělávání pro děti zá-
kladních i středních škol, Noc s Andersenem a mno-
ho dalších. Řadu pěkných a barevných materiálů a 
podkladů připravují kreativní knihovnice doma, aby 
se pak mohly plně věnovat účastníkům těchto akcí. 
Na webové stránce knihovna zveřejnila například i 
soupis regionálních autorů. Podívat se můžeme na 

http://www.knihovnavlasim.cz/regionalni-autori/. 
O historii celé knihovny se pak můžeme dozvě-
dět na http://www.knihovnavlasim.cz/historie-5/. 
Městská knihovna ve Vlašimi patří skutečně mezi 
ukázkové knihovny našeho kraje. Takových vzor-
ných je samozřejmě mnohem více. 
Popřejme vlašimské knihovně i knihovnicím ve Vla-
šimi, ať se jim stále dobře daří!

metodici KKC Kladno



= 6 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 11/2015

Seminář o informačním vzdělávání

S lektorkou Mgr. Lenkou Navrátilovou jsme měli 
možnost setkat se (v rámci vzdělávání RF) před 
dvěma lety na semináři v Kladně. Tentokrát to bylo 
14.10. v klubovně Městské knihovny Praha a semi-
nář se opět týkal informačního vzdělávání v knihov-
nách.
Prošli jsme si společně nezbytnou teorii a zároveň 
jsme si prakticky vyzkoušeli, jak „postavit“ lekci pro  
konkrétní třídu. Paní lektorka nám předala řadu 
dobrých tipů a rad. Uveďme si zde některé z nich:
Dejme dětem samostatný úkol, aby si připravily 

samy výlet od A do Z. Tedy kam pojedou, trasu a 
způsob dopravy, jízdní řád, nocleh, stravu atd. Bu-
dou hledat na internetu, v průvodcích, v jízdních 
řádech a v mapách. Podpoříme tak nejen samo-
statnost, ale také přispějeme k jejich informační a 
dokumentové gramosnosti.
Nechme na lekcích v knihovnách děti prezentovat 
to, co připravil jejich kamarád. Úkol vyžaduje dob-
rou komunikaci mezi nimi a např. také posiluje kri-
tické myšlení.
Připravme pro děti zábavný geocashing s úkoly  
v okolí knihovny. Bude je to bavit a budou nadšené.
Při práci s dětmi můžeme využívat i myšlenkové 
mapy, myšlenkové „klobouky“, čtení s předvídáním 
či volné psaní nebo „zpřeházené“ věty nějakého 
krátkého příběhu nebo pohádky.
Děti často zvládnou více, než si myslíme. Můžeme 
jim dát i náročnější úkoly, které je budou bavit. 

Heslo z terminologické databáze 

Informační vzdělávání
„Ucelený formativní proces získávání znalostí, vědo-
mostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabý-
vají shromažďováním, zpracováním, uchováváním, 
zpřístupňováním a využíváním informací (přede-
vším informační vědy a knihovnictví).“

PLANKOVÁ, Jindra. Informační vzdělávání. In: KTD: 
Česká terminologická databáze knihovnictví a in-
formační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní 
knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-11-09]. Dostupné 
z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000002041&local_base=KTD.

Je vhodné dohodnout si s učiteli, že naše lekce in-
formačního vzdělávání budou připraveny na dvě 
vyučovací hodiny. Je to ideální čas na předání po-
znatků i procvičení základních dovedností. Zároveň 
je dobré, aby se jich zúčastnil i pedagog a případně 
se také do aktivit zapojil. Jde přeci o učení „jeho“ 
dětí, jen v jiném nežli školním prostředí. Navíc pak 
učitel může lépe na lekci navázat při výuce ve škole.
Všichni víme, že děti baví komiks. Zkusme spolu  
s nimi nějaký připravit. Můžeme k tomu požít 
http://stripgenerator.com/. 
Tak to je několik málo perliček z říjnového seminá-
ře. Příště se můžeme těšit na to, jak si vyzkoušíme 
lekci informačního vzdělávání v roli dětí.

Eva Šenfeldová, KKC Kladno
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Akce v Městské knihovně Beroun

Stezkami záhadných zvířat
Beseda v cyklu Setkání s autory, které máte rádi 
měla tentokráte unikátní téma: Jakou podobu pod-
le nejnovějších výzkumů měli vládci éry křídy – di-
nosauři. Hostem byl významný výtvarník Jiří Hous-
ka, který přispěl svými ilustracemi pravěkých zvířat 
k úspěchu dalšího bestselleru, knižní novinky spiso-
vatele Jaroslava Mareše – Stezkami záhadných zví-
řat. Beseda s projekcí dalších děl tohoto nástupce 
slavného ilustrátora Zdeňka Buriana se uskutečnila 
ve středu 18. listopadu 2015 v 17:30 hod. 

Digitalizace v SVK v Kladně pokračuje

Již v roce 2009 se Středočeská knihovna v Kladně 
zapojila do programu Kramerius – mikrofilmování a 
digitalizace dokumentů. Během tohoto roku uživa-
telům zpřístupnila první digitální kopie regionálních 
titulů ze svého fondu - Slánský obzor (1893-1950), 
Věstník Městského musea na Kladně, Věstník Slá-
dečkova městského musea na Kladně, Kladno jindy 
a dnes.
Přehled o další dokumentech SVK, které jsou již 
zdigitalizované, získáte na http://kramerius.svkkl.
cz/search/. 
Projekt digitalizace nadále pokračuje. V kladenské 
vědecké knihovně začala letos pracovat nová ske-
novací linka se softwarem pro zpřístupnění digi-
tálního obsahu. Více si přečtěte v článku na webu 
Středočeského kraje: http://goo.gl/BUC9Lf.

Radost ze života a péče o svoji životní sílu
Kde ji ztrácíme? Čím ji naopak podpoříme? Vše, co 
jsme kdy prožili, je náš nejlepší kompost. Dokonce 
ty nejhorší situace jsou pro nás většinou ty nejvý-
živnější. Můžeme z nich vyrůst, vykvést. Utrpení 
ale už bylo dost, co takhle se podívat na svůj život 
jinak? O tématu pohovořila spisovatelka a psycho-
somatička Magda Křepelková. Autorka zároveň 
představila své knihy Příběh ženy, Tanec divošky a 
Světlem sama sobě. „Věřím, že je možné dostat se 
z nemožného. Baví mě v lidech budit naději, touhu 
po změně, chuť žít.“ Nechyběla ani relaxace u krás-
né hudby. Akce se konala ve čtvrtek 19.11.2015 od 
17:30 hodin. Více informací na www.magdakrepel-
kova.cz.
Plakát: http://www.knihovnaberoun.cz/wp-con-
tent/uploads/2015/10/prednaska_krepelkova_
pl.jpg

Zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/

Můžete sledovat i jiné digitalizující  instituce, proces 
zpracování a počty již zpřístupněných dokumentů 
prostřednictvím webové aplikace Registr digitali-
zace na http://registrdigitalizace.cz/rdcz/. Zde jsou 
spolupracujícími institucemi uvedeny publikace, u 
nichž digitalizace byla provedena, probíhá nebo se 
plánuje. Můžete zde hledat dokument podle typu, 
podle vlastníka či podle digitální knihovny.

Zdroj: http://www.svkkl.cz/ a http://registrdigitali-
zace.cz/rdcz/
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Seminář Co venkovské knihovny umějí a 
mohou v Kladně (region Kladno)

Obecně se nám líbí spolupráce. Líbí se nám, když 
se setkáváte, inspirujete se navzájem, radíte si, 
sdělujete si své zkušenosti, společně si i zahubuje-
te na poměry, počasí, legislativu. 
My jsme to vzali příkladně a pozvali jsme pro Vás 
na konec měsíce října kolegyně z regionu Kutná 
Hora, abychom se s nimi podívali i za humna.
Naše pozvání přijaly kolegyně z regionu Kutná 
Hora, paní Lucie Macháčková, metodička tamější 
Městské knihovny, paní Mgr. Martina Kamenářová 
z Místní lidové knihovny v Malešově a paní Jana 
Šestáková z Obecní knihovny Hradišťko.
A zájem našich knihovníků z regionu Kladno byl ve-
liký. A co jsme dozvěděli?
Paní L. Macháčková nám v prezentaci představila 
knihovny obcí, které se přihlásily do letošní soutě-
že Vesnice roku. 
A hned bylo jasné, že zatímco zastupitelé šperkují 
své vesnice novými fasádami, opravenými kaplič-
kami a zámkovými dlažbami na chodnících, na své 
knihovny často zapomínají. Že knihovny jsou stále 
Popelkami, čekajícími na svého prince.
A já si myslím, že by i přišel. Jen kdyby nebyly tak 
skromné a zviditelnily ty svoje často děravé šaty, 
řekly si, co k vylepšení potřebují.
Nevymezujme se vůči těm, kteří se o nás musejí 
starat, vědět o nás. Začněme třeba tím přebíráním 
hrachu od čočky. Zaktualizujme své fondy, nabíd-
něme svým čtenářům knihy, které chtějí číst, které 
je zajímají, dětem nové moderní formy, maminkám 
na mateřských dovolených smysluplné využitý čas, 
seniorům pozornost a empatii.

O tom, jak na to, byly prezentace našich dalších 
hostů.
Paní Mgr. M. Kamenářová vytvořila projekt, kdy 
motivuje malého čtenáře k získávání ostruh a 
šlechtických titulů za přečtené knížky. Od rytíře  
k císaři. Taková je cesta k odměně, vědění a určitě 
dobrému pocitu.
O tom, jak pracovat se seniory, nám vyprávěla paní 
J. Šestáková. Vytvořila klub, kde se starouškové 
pravidelně baví, tvoří, vzdělávají se. Od dílniček, 
kde vytvářejí malé dárky pro radost, k procvičování 
paměti a dalších dovedností, až po odpolední čte-
ní.  A nejstarší hradišťské babičce je 93 let!
Při tomto setkání toho bylo hodně, co nás dojalo, 
inspirovalo, potěšilo. 
A je třeba našim kolegyním poděkovat za to, že 
vážily cestu a podělily se s námi o svá knihovnická 
potěšení a lidské radosti.
 

Hana Matějčková, metodička KKC Kladno 

Řečeno o knihovnách

„Když jsem objevila knihovny, bylo to jako mít  
Vánoce každý den.“

Jean Guttery Fritz (narozená 16. listopadu 1915) je 
americká spisovatelka především dětských knih.  Je 
známá díky americké biografii a historii. Psala lite-

raturu faktu i beletrii. V roce 1986 však byla oce-
něna prestižní cenou Laura Ingalls Wilder Award 
právě za její příspění americké dětské literatuře. 
Dětem radí vést si deník a psát nejen o tom, co se 
stalo, ale i o tom, co cítily. 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Fritz.
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Akce v některých knihovnách... 
... odehrálo se / je naplánováno

Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem 
26. listopadu 9. herní odpoledne pro malé i velké 
hráče. http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/
akce/pripravujeme.
Městská knihovna Čáslav uspořádala 5. října au-
torské čtení spisovatele Juana Zamorry. Autor 
představil své detektivní povídky a seznámil hos-
ty také se Společností Agathy Christie, kde působí 
jako místopředseda. http://www.cmuz.cz/Knihov-
na/index.htm.
Městská knihovna Čelákovice  pořádala ve čtvr-
tek 3. prosince 2015 v 18.30 hodin talk-show se 
spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Diváci se 
mohli těšit na pořad Oldřich z Chlumu – román a 
skutečnost. Jde o talk-show, v níž se autor pokou-
ší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě 
a historii. Stejně jako jeho knihy, ani tento pořad 
nepostrádal nadhled, ale byl současně postaven na 
reálných faktech. A protože se Vlastimil Vondruška 
jako spisovatel dívá na historické prameny jinýma 
očima, než školní učebnice, dozvěděli se poslucha-
či řadu překvapujících odhalení, třeba to, proč by-
chom dnes nepoznali středověké pivo, že středo-
věké soudnictví bylo často neuvěřitelně milosrdné, 
jak to bylo s milostným životem našich předků, ale 
také tajemství, kdo byl předkem autora a jeho ženy. 
http://knihovna.celakovice.cz/.
Městská knihovna Český Brod pořádala 26. listo-
padu od 18.00 hodin adventní podvečerní živé čte-
ní. Hosté: Marek Lukášek, farář ČCE a Barbora Vla-
sáková, čtenářka. http://www.knihovna-cbrod.cz/.
Knihovna Dobříš. 27. listopadu 19.30 – 29. listo-
padu 12.00 hodin. Fantasy víkend v knihovně. Díky 
propojenosti knihoven a kontaktům na polské ko-
legy se podařilo vyjednat spolupráci s knihovna-
mi v Olesnicy a ve Wronclawi. Návštěvníky čekaly 
dramatické turnaje, skvělé ceny, zajímavé besedy, 
dobré jídlo a skvělá hudba. http://www.knihovna-
dobris.cz/.
Městská knihovna Dolní Bousov se letos již třetím 
rokem zúčastnila sbírky pro Světlušku a po celé 
září ve svých prostorách nabízela ke koupi sbírkové 

předměty. Tímto způsobem se na konto Světluška 
vybralo 917 Kč. http://www.knihovna.dolnibousov.
cz/.
Městská knihovna Jílové u Prahy. V Týdnu kniho-
ven přišla knihovna s novou nabídkou pro čtenář-
skou veřejnost - KNIHA DO DOMU. Jedná se o bez-
platnou službu  - donášku knih a časopisů přímo do 
domu. Tato služba je určena pro občany s omeze-
nou schopností pohybu, imobilní, dlouhodobě ne-
mocné či zdravotně handicapované. http://knihov-
na.jilove.cz/index.php/kniha-do-domu.
Středisková knihovna Kněžmost. Po celý školní rok 
probíhají v knihovně akce pro malé čtenáře: Celo-
roční čtenářská hra s komisařem Vrťapkou – každý 
měsíc mohou děti za pomoci 12 indicií pátrat po 
pachateli a Krtečkova dobrodružství – cesta nej-
menších čtenářů za písmenky, slovy, větou a nako-
nec celou knihou. http://knezmost.knihovna.cz/.
Husova knihovna v Říčanech. Ve spolupráci s Pa-
mátníkem Karla Čapka ve Staré Huti a Středočeskou 
vědeckou knihovnou v Kladně pořádala od 5. října 
do 25. listopadu 2015 knihovna výstavu k 70. vý-
ročí úmrtí Josefa Čapka. http://knihovna.ricany.cz/
aktualni-akce.
Ve čtvrtek 26. listopadu v 18.30 hodin přivítala 
knihovna ekonoma a spisovatele Vladimíra Piko-
ru. Autor  představil říčanskému publiku některé 
ze svých knih a ozřejmil své názory na ekonomické 
problémy naší doby. 
Den pro dětskou knihu se konal v sobotu 28. listo-
padu od 8 do 12 hodin. Na děti čekalo v knihovně 
malování, vyrábění leporela, luštění kvízů a mnoho 
dalšího. http://knihovna.ricany.cz/aktualni-akce.
Městská knihovna Votice pořádala ve čtvrtek  
26. listopadu od 17 hodin kurz výroby origami a ve 
čtvrtek 3. prosince od 17 hodin kurz výroby propo-
lisových mastí pod vedením včelaře pana Miroslava 
Dvořáka. http://www.knihovnavotice.webk.cz/.
Místní knihovna Vrdy pořádala pro děti 13. listopa-
du Hororovou noc v knihovně. http://www.obecvr-
dy.cz/volny-cas/knihovna/akce-v-knihovne/.

Sestavila Helena Ratajová, KKC Kladno 
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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

Popprová, Andrea: 
Čekání na Vánoce s Luckou, 
Jendou a Martínkem
Lucka a její dva bráškové, 
jejich rodiče i kočka Tečka 
a také jedna zvědavá sně-
hová vločka nás provedou 
obdobím od svátku svaté-
ho Martina až po svátky Vá-
noční. V Lucčině vyprávění  
o tom, co všechno se u nich 
doma v tom kouzelném před-
vánočním čase stalo, se sezná-
míme s různými zvyklostmi a 
zajímavými událostmi, které 
se k adventní době vážou.

Kociánová, Ludmila: 
Nápady pro podzim  
a zimu
Kniha přináší řadu nápa-
dů a návodů na zhotovení 
různých předmětů z pod-
zimních plodů a na výrob-
ky pro vánoční zdobení.

Krček, Jaroslav: 
Kouzelné Vánoce
Bohatě ilustrovaná knížka 
se všemi zvyky i obyčeji od 
doby adventní až po pra-
voslavné Vánoce. Určeno 
především dětem.

Křivánková, Radka:  
Ozdobné balení dárků
Padesát originálních návodů 
na ozdobné i vtipné balení 
nejrůznějších dárků s přesný-
mi pracovními postupy.

Štruncová, Olga:  
Radujme se, veselme se
Ukázky a výňatky z dětské 
literatury o vánocích a zimě, 
doplněné návody ke hrám a 
výrobě vánočních drobností.

Vavřinová, Valburga:  
Malá encyklopedie Vánoc
Vyprávění o Vánocích, půvo-
du a významu jednotlivých 
svátků, o vánočních zvycích 
i jídlech je doplněno starými 
ilustracemi a fotografiemi.

Knihy s vánoční tématikou

Sestavila Helena Ratajová,  
KKC Kladno


