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Knihovník na cestách - další putování 

V pokračování vyprávění o mých návštěvách knihoven 

naší vlasti se opět zmíním o dvou městských, které se 

navzájem liší architekturou a stářím objektů, v nichž se 

nacházejí. V Hodoníně (28 431 obyv., okres Hodonín) 

byla první knihovna otevřena již 1. července 1921, ale 

současná Městská knihovna Hodonín (původně Okresní 

knihovna Hodonín) se usídlila v novostavbě zprovozněné 

17. března 1986. Po téměř dvou desetiletích prošla 

rekonstrukcí, která byla ukončena 6. září 2002. Knihovna, 

jež současný název nese od 1. ledna 2003, tak nabízí 

moderní a uživatelsky přívětivé prostředí.  

Součástí života knihovny je bohatá výstavní činnost, 

tradující se již od roku 1986. Je zaměřena na ilustrační 

tvorbu jak pro děti, tak pro dospělé. Galerie Vednevnoci 

dokonce nabízí možnost zážitků 24 hodin denně. 

Představují se zde mladí debutující umělci z regionu, ale i 

díla profesionálních autorů mimo region. Další výstavní 

prostory se nacházejí v prvním patře, jsou tedy vhodně 

provázány se službami knihovny. Velice si cením snahy 

ředitelky Mgr. Hany Šimonové budovat a zachovat 

regionální funkci knihovny, tolik nezbytnou pro udržení 

standardu vzdělanosti. Nechci opomenout ani 

internetové stránky knihovny, protože nabízejí i verzi 

písma pro slabozraké. 

Zajímavou knihovnou je Městská knihovna Chodov  

(15 178 obyv., okres Sokolov), byť se členitý interiér 

historické budovy bývalé lékárny potýká s nedostatečnou 

kapacitou pro rozrůstající se fond dokumentů. Velice 

pěkné a s láskou tvořené dětské oddělení v 1. patře 

nabízí také dva koutky: počítačový a dětský. Uživatele 

zde jistě zaujmou i dvoje historická kachlová kamna. 

Nadchla mne útulná kulturní místnost v podkroví budovy, 

která je využívána při nejrůznějších akcích. 
Dokončení na str. 2 

     Městská knihovna Hodonín   

    Městská knihovna Chodov 

mailto:library@svkkl.cz
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Výrok na květen: 

„Nikdy nečteme knihu. Čteme prostřednictvím knih sebe,“ Romain Rolland. 

Narozen 29. ledna 1866 v Clamecy, zemřel 30. prosince 1944 ve Vézelay. Byl 

francouzským prozaikem, dramatikem, esejistou, hudebním historikem a 

literárním kritikem, nositelem Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915. 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

 

Pokračování ze str.1 

Na dospělé oddělení v přízemí navazuje část přistavěná 

v roce 2002. Slouží jako čítárna a studovna, ale nachází se 

zde i Síň historie města, zachycující dějiny a vývoj Chodova. 

Upoutají gongy z původního stroje věžních hodin kostela  

sv. Vavřince, které byly v roce 2003 prohlášeny za kulturní 

památku. Nelze přehlédnout ani model štoly v životní 

velikosti, připomínající hornickou tradici v místní lokalitě. 

Přínosné je i knihkupectví v prostorách knihovny, které 

poskytuje slevy čtenářům, školám a knihovnám. 

Infocentrum v nedaleké moderní budově doplňuje pestrou 

škálou služeb bohatou nabídku poskytovanou knihovnou. 

Rostislav Blecha 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 

   Městská knihovna Chodov   

Slavnostní otevření knihovny v Bašti 

V měsíci únoru 2011 byla v Bašti (527 obyv., okres Praha - 

východ) dokončena rekonstrukce starého, chátrajícího objektu, 

který nově bude sloužit jako obecní knihovna a multifukční 

centrum obce. Předchozí zastupitelstvo obce rozhodlo o úhradě 

veškerých nákladů na rekonstrukci z rozpočtu obce poté, co byly 

zamítnuty dvě žádosti o dotace. Práce byly zahájeny na podzim 

loňského roku, slavnostní otevření proběhlo počátkem března, 

symbolicky právě při příležitosti Měsíce knihy a zúčastnili se jej 

dodavatelé, 
zástupci partnerských knihoven z Brandýsa nad Labem a 

Mladé Boleslavi a především pak ti, kterým budou nové 

prostory sloužit, čtenáři. Knihovna podstatně rozšířila svou 

půjčovní dobu, připravuje se na v Bašti již čtvrtou Noc  

s Andersenem, návštěvníkům chce nabídnout nejen knihy a 

přístup na Internet, ale i prostory pro pořádání besed, 

promítání, pořádání komponovaných pořadů a setkávání 

komunit obce. Od 7. března poskytuje obecní knihovna Bašť 

své služby v nových prostorách. 
Zdroj: 

http://www.obecbast.cz/index.php?nid=1757&lid=CZ&oid=365307 

http://cs.wikipedia.org/wiki/29._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1866
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Clamecy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1944
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literaturu
http://cs.wikipedia.org/wiki/1915
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Měsíc čtenářů v kralupské knihovně 
(17 846 obyv., okres Mělník) 
V letošním roce jsme se zaměřili především na děti a seniory. 

Z mateřských škol jsme v knihovně přivítali téměř 80 dětí, 

kolegyně přiblížily naše služby seniorům z Městských klubů 

důchodců. Také jsme vyhlásili dva Čtenáře roku 2010 a za 

jejich „docházku“ do knihovny jsme jim předali poukaz na 

nákup knih a malé dárky. Další zájemci o služby knihovny 

mohli v tomto měsíci využít bezplatnou registraci. Zájem 

předčil naše očekávání. V březnu se zaregistrovalo 78 nových 

čtenářů. 

Měsíc březen spojený s oslavou knih, čtení a čtenářů 

ukončila Noc s Andersenem. Již posedmé prožili malí 

čtenáři kralupské knihovny pohádkovou noc. 

Letošní ročník byl věnován výročí narození Václava Čtvrtka, 

proto pohádkový večer v naší knihovně zahájila Manka  

s Cipískem, nechyběl vodník Česílko nebo Křemílek  

s Vochomůrkou. Během večera děti soutěžily, sbíraly 

bobříky šikovnosti při malování a psaní moderních 

pohádek. Počasí nám přálo, tak jsme mohli v setmělých 

kralupských ulicích absolvovat také vědomostního bobříka 

a pokusit se o bobříka mlčení. Zábavné bylo pro děti 

hledání pokladu a získávání bobříka odvahy. A samozřejmě 

se četlo, zpívalo, ale i recitovalo. Nechyběla ani Mahulena 

Regálová, maskot knihovny, která dětem předala malé 

dárečky. Plné zážitků usínaly kolem půlnoci, některé 

vytrvalce jsme museli do spacáků uložit až kolem druhé 

hodiny ranní. 

V sobotu se děti probudily do slunného rána. Po vydatné 

snídani se vydávaly k domovu s malou pozorností a 

pamětním průkazem uděleným za absolvování letošní 

náročné noci. Doufáme, že si děti z knihovny neodnesly 

pouze malý dárek, ale mnoho krásných zážitků, něco málo 

vědomostí, a že se jim kralupská sedmá Noc s Andersenem 

alespoň trochu líbila. 

Šárka Pánková, Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 

 

 

Noc s Andersenem v Městské knihovně 

Kralupy nad Vltavou 

 

V Obecní knihovně v Žilině (760 obyv., okres Kladno) se 12. března 2011 uskutečnil Den otevřených dveří.  Jeho 

součástí bylo autorské čtení a beseda se spisovatelkou Zdeňkou Ortovou. Na fotografie z této i jiných akcí se můžete 

podívat na http://www.knihovnazilina.unas.cz/ . Nové webové stránky knihovny stojí za prohlédnutí. Doporučujeme 

Vám :o) 

http://www.knihovnazilina.unas.cz/
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 Druhá Noc s Andersenem v Bohdanči 
(436 obyv., okres Kutná Hora) 

Letos se akce nočního spaní uskutečnila z 2. na  
3. dubna, opět jako loni v zasedací místnosti Obecního 
úřadu, protože prostory naší knihovny jsou malé.  
Akce se před rokem zúčastnilo 12 spáčů, letos jich 
přišlo již 20. Děti odložily zavazadla a přesunuli jsme se 
všichni společně s Janou Laudátovou, která 
vypomáhala s dozorem, do knihovny, kde jsme si 
vybrali knihy pro naše nocování.  
Stejně jako loni vyšel od knihovny lampionový průvod 
obcí, jen byla malinko pozměněná trasa. K nám se 
přidaly také maminky s malými dětmi a kočárky. 
Průvod ukončil svoji procházku před obecním úřadem, 
kde jsme se rozloučili s těmi, kteří se k nám připojili 
s lampionky. A již jsme vstoupili do naší andersenovské 
místnosti. 
Letošním hlavním hostem byla pěvkyně, sólistka opery 
Národního divadla v Praze, sopranistka paní Martina 
Bauerová. Vyprávěla nám o tom, jak se dostala ke 
zpěvu, kde studovala, kde zpívala, do kterých zemí se 
podívala, ale také o tom, jaké to je, když během 
představení vypadne text nebo když padá kostým. 
Ochotně odpovídala na spoustu dotazů a přednesla 
část árie z Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém a úryvky 
z dalších oper a písní, rovněž nám předvedla různé 
hlasové techniky – operní zpěv, muzikálový, na 
mikrofon.  
Dozvěděli jsme se, že udržovat hlas si musí stále i 
v průběhu týdne, kdy například nezpívá, pak také to, že 
běžné představení opery v divadle trvá téměř 3 hodiny, 
během které se střídají jednotlivé postavy a zpívají své 
role. Beseda byla hodně zajímavá a určitě by 
pokračovala dále, ale malá Sárinka, dcerka paní 
Bauerové, začínala být netrpělivá a chtěla maminku pro 
sebe, proto jsme ještě našeho vzácného hosta požádali, 
aby rozdala dětem čtenářské listy, každý malý čtenář se 
ještě s paní Bauerovou na památku vyfotil a pro 
všechny jsou také společná fota.   
 

Když náš hlavní host Noci s Andersenem odešel, 
nastala volná zábava, občerstvení, okolo 22.00 
hodiny přišla opět nám známá paní Jana Janáková, 
která s dětmi pletla velikonoční korálkovou 
dekoraci, všem se povedla a každý si ji odnesl ráno 
domů.  
Děti si rovněž připravily bojovou hru s maskami a  
o půlnoci jsme otevřely šampaňské (dětské ), 
kterým jsme oslavili druhou Noc s Andersenem 
v Bohdanči.  
Letos jsme neskládali oslavnou bohdanečskou 
báseň jako loni, ale volili 7 divů Bohdanče, 
inspirovala nás k tomu kniha z naší knihovny 7 divů 
světa. Zde jsou: rozhledna a socha Panny Marie 
vedle rozhledny, kostel, památník padlým 
Dvorecko, rybník „Mlíčňák“, trojboká kaple, Pilský 
rybník, Památník I. a II. světové války u kostela.  
Mezi typovanými divy Bohdanče se objevila také 
knihovna a dětské hřiště, které se ovšem do první 
sedmičky nedostaly. 
Děti představily ostatním také své oblíbené knihy, 
které si donesly z domova. Oslavily jsme rovněž 
narozeniny nejmladšího účastníka nocování, který 
pak po půlnoci usnul. 
 

Dokončení na str. 5 
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Drobné zprávy: 

Městská knihovna Čelákovice (10 979 obyv., okres Praha - východ) vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na 

téma Moje oblíbená kniha - Navrhni si obálku své oblíbené knihy. Soutěž je určena pro děti od 7 do 15 let. 

Práce bude hodnotit odborná porota výtvarníků ze ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Nejlepší práce budou 

představeny na výstavě od 18. června 2011. 

V mnoha knihovnách se i letos uskutečnilo Velikonoční čtení Bible. Stává se celorepublikovou tradicí. Do 

toho letošního se zapojila např. Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna Václava Štecha Slaný, Městská 

knihovna Nymburk. Celkem na 74 místech ČR byla před Velikonocemi čtena Bible. 

Z e-mailové zprávy od paní knihovnice: 
 

Dobrý den, i knihovna Zdiby (955 obyv., okres Praha - východ) se 1. dubna setká s dětmi z místní školy. 
Po prohlídce knihovny všichni zasedneme do kruhu. Budu číst poutavý, zajímavý příběh s otevřenou 
zápletkou, kterou budou děti ve škole řešit ještě několik týdnů. Pak se zase sejdeme v knihovně a příběh 
dokončíme. Setkáme se i se spisovatelkou, která u nás žije. Zatím napsala jednu knihu, ale i tak si o tom 
povyprávíme. 
Navíc 1. dubna se po čtení vrátí děti do školy, kde budou dále číst se svými vynikajícími učitelkami a bude na 
ně čekat poklad, který budou hledat. Bude to kniha obsypaná čokoládovými mincemi. Vše hradí Obecní úřad 
ve Zdibech. Slíbili zaslat nám požadovanou částku na nákup nových knih. 

Hana Jandovská, Obecní knihovna Zdiby 
 

Dokončení ze str. 4 

Děti také během Noci hrály různé hry, vyplňovaly 
tajenky týkající se Václava Čtvrtka, který byl letošním 
českým Andersenem, a samozřejmě nechybělo čtení 
z knih, jídlo, pití a to celé doprovázela hudba a písně 
pánů Uhlíře a Svěráka. 
První spáči se začali ukládat do svých spacákových 
pelíšků okolo půl čtvrté ráno, přesto 4 z nich nešli spát 
vůbec a vydrželi až do rána.   
Po snídani si děti sbalily své věci, čtenářské listy, malé 
dárky a za zvuku Svěrákových písní a zpěvu kosů se 
rozešly domů, případně si je vyzvedli rodiče a v neděli 
dospaly, co během Noci zameškaly . 
Také druhá bohdanečská Noc s Andersenem se vydařila, 
věříme, že se nám za rok podaří zorganizovat se stejným 
úspěchem také třetí Noc s Andersenem.  
 
 

Special thanks  - nakonec je třeba poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili, pomáhali, přispěli  
– Obecnímu úřadu, panu starostovi Junovi, 
studentce Pedagogické fakulty UK v Praze Janě 
Laudátové, která pomáhala s programem a 
dozorem, paní Martině Bauerové, paní Janě 
Janákové, paní Ivance Šťovíčkové, která 
sponzorovala drobné dárky a věnovala je dětem pro 
tuto akci, maminkám, které napekly nebo připravily 
jídlo i pro ostatní, těm, kteří se přidali 
k lampionovému průvodu a všem, kteří nám fandí a 
drží palce.  
Čtení, knihovně a třetí Noci s Andersenem zdar! 

Anna Holubová, Knihovna Bohdaneč 
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         Rozhovor s knihovníkem          

Při našich cestách za rozhovory s knihovníky jsme nemohli také minout Vzornou lidovou knihovnu Velké Popovice 

(1 703 obyv., okres Praha - východ) a její knihovnici Helenu Papírníkovou, která nám udělala velkou radost, když získala 

Zvláštní ocenění a diplom v soutěži Knihovna roku 2010. Ve velmi příjemném a inspirativním prostředí nám čas 

vymezený k rozhovoru velmi rychle utekl a ani se nám knihovnu nechtělo opouštět. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Papírníková, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu. 

Protože v obci přibylo nových obyvatel a dosavadní prostory v budově mateřské školy jsme museli opustit, byla po 

schválení místním zastupitelstvem postavena nová budova knihovny, která je přistavěna k základní škole, s níž 

intenzivně spolupracujeme. Škola využívá knihovnu i jako doplněk vyučování, na daná témata například připravuji třikrát 

měsíčně na přání učitelů besedy pro žáky. Během celého školního roku se zde konají různé pořady. Děti, které nechodí 

do družiny, zde tráví celé odpoledne, píší si úkoly, vyhledávají informace na počítačích, hrají hry apod. Jsou to děti jak 

z naší obce, tak děti z obcí okolních, které dojíždějí do základní školy. Je mi velmi příjemné, že se ke mně hlásí i 

v dospělém věku. Nejvíce spolupracuji se základní uměleckou školou. Pravidelně se zde konají výstavy i koncerty žáků 

ZUŠ Velké Popovice. Knihovnu kromě dětí samozřejmě navštěvují také ostatní občané. Prostory knihovny jsou hojně 

využívány i pro další akce knihovní nebo obecní, probíhaly zde i taneční kurzy. Celý fond knihovny je již uložen v počítači 

a půjčujeme plně automatizovaně. Knihovnu propaguji každý měsíc v místním Zpravodaji, upozorňuji na zajímavé 

novinky a píši články o aktuálním dění. Kromě obvyklých služeb donáším knihy handicapovaným a starším občanům 

domů. Nejvíce se u nás čtou thrillery, detektivní romány a historické romance.  

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete k návštěvě 

knihovny?  

Asi nejvíce máme čtenářů ve věku kolem čtyřiceti let, ale samozřejmě chodí hodně senioři a děti. Vloni se zaregistrovalo 

182 dětí do 15 let. Počet čtenářů stále stoupá. Za sedm let se zaevidovalo 500 nových čtenářů. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce?  

Jak již jsem naznačila výše, v prostorách knihovny se koná řada akcí pro děti i dospělé. Tyto akce pořádá knihovna, obec i 

základní umělecká škola. Konají se zde např. koncerty žáků a učitelů základní umělecké školy, divadelní představení žáků 

téže školy. Pořádali jsme také besedy se známými osobnostmi, jako byli např. Miloš Nesvadba či Václav Větvička. 

Zkoušeli jsme také programy pro seniory, když jsme pozvali harmonikáře, kteří hráli lidové písně či tzv. „hašlerky“, přišlo 

ale bohužel velmi málo posluchačů. Pro žáky základní a mateřské školy připravuji povídání o nových knihách nebo 

besedy na dané téma, které doplňují učivo hodin českého jazyka a dějepisu. Obec využívá prostory knihovny pro obecní 

účely velmi často. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Knihovna je jediné kulturní centrum v obci a vedení obce si to náležitě uvědomuje a knihovnu aktivně podporuje. 

S obecním úřadem máme velmi dobré vztahy, vychází mi v řadě věcí vstříc. Jsou totiž rádi, že v obci knihovnu mají, jiné 

kulturní zařízení zde není.  

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna? 

Výměnný fond využíváme a jeho složení je dostačující. Knihy z regionální knihovny přispívají k rozšíření fondu, a tím 

čtenářům zlepšují výběr. Velmi úzce spolupracuji s bývalou pověřenou knihovnou v Říčanech, která je mi co do 

vzdálenosti nejvíce přístupna. Skoro všechny MVS si vozím právě z Husovy knihovny.  

 Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů?  

S prací metodiků jsem spokojena.  

Pokračování na str. 7 
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 813 154; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 
 
 

Dokončení ze str. 6 

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká je Vaše původní profese?  

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu v Praze, poté jsem pracovala tři roky jako účetní a následovala devítiletá 

mateřská dovolená. Jelikož jsem byla velká čtenářka, navštěvovala jsem pravidelně knihovnu. Zde mi bylo po personálních 

změnách před 19 lety nabídnuto místo vedoucí knihovny. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší?  

Já asi nejraději katalogizuji nové knihy, jejichž vůni mám ráda. Skoro všem čtenářům, ale hlavně dětem, vybírám knihy. 

Slova „zase jste mi dobře vybrala“ mě velmi potěší. Nerada upozorňuji čtenáře na poškozené knihy, které je třeba 

nahradit, ale to se nestává tak často. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?  

Čtu nejraději thrillery a psychologické romány. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době přečetla?  

Čtenářům všech generací bych mohla určitě doporučit knihy Barbary Woodové. 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Každý se tomu diví, ale mým největším koníčkem je asi uklízení, při kterém si pouštím hudbu a ráda si zazpívám. Nemám 

ráda zimu, ale miluji slunce, které mě dovede povzbudit a dodává mi hodně energie. V létě odpočívám nejraději 

s napínavou knihou na sluníčku. 

Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody 

k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co rádi 

děláte)  

Ráda peču různé sladkosti. Mým oblíbeným receptem jsou jahodové řezy. 

 Jahodové řezy: 

Upečeme piškot z 5 vajec. Ve šťávě z 1 kg povařených jahod uvaříme 3 jahodové pudingy, po vychladnutí zašleháme  

½ másla a tuto hmotu natřeme na vychladlý piškot. Navrch nalijeme uvařenou želatinu ze 3 balíčků Dort želé. 

Můžete nám sdělit nějaké své krédo nebo životní zkušenost?  

Podle mě je důležité „brát život s humorem“. Jinak by se také mohlo stát, že některé problémy přerostou člověku přes 

hlavu. Také se mi osvědčilo rčení: „Nikdy neříkej nikdy“. 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

 

 

 

Interiér knihovny ve 

Velkých Popovicích 
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