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Květen 2013 
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Citát na květen 

„Věnuji tuto knihu své drahé ženě a své milé dceři, bez jejichž neúnavné pomoci a 

ochotných rad bych ji byl napsal dvakrát dříve.“ 

Autor citátu Sir Pelham Grenville Wodehouse (* 15. října 1881, Guildford -  14. února 

1975, New York) byl britský spisovatel. Jeden z nejoblíbenějších anglických humoristů, 

mistr jazykové komiky a situačních gagů. Napsal více než devadesát knih. Je spoluautorem 

dvaceti filmových scénářů a zhruba třiceti her a muzikálů. Vystudoval Dulwich College  

v Londýně. Roku 1902 byl zaměstnán v londýnském listu "Globe" jako sloupkař. Žil a 

pracoval v Anglii, Francii a v USA, kde získává v roce 1955 státní občanství. Těsně před 

svou smrtí byl ve své původní vlasti, v roce 1975, povýšen do šlechtického stavu. Zemřel  

v Southamptonu, stát New York. 

Zdroj: Wikipedie.cz  

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz ve 

spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR realizuje kampaň, která je zaměřena na potlačení 

projevů nenávisti v online prostředí. Projevy extremismu, 

rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin – to jsou 

projevy, proti kterým je kampaň namířena. Naopak 

podporuje etické a slušné chování při online komunikaci. 

Mezinárodní celoroční kampaň oficiálně zahájil dne  

22. 3. 2013 generální tajemník Rady Evropy, Thorbjørn 

Jagland. 

Cílovou skupinou jsou mladí uživatelé internetu, kteří často 

komunikují prostřednictvím sociálních sítí. Kampaň se 

obrací na celonárodní síť Informačních center pro mládež, 

na knihovny a školy, které přímo pracují s dětmi a mládeží. 

Druhou oslovenou skupinou jsou dospělí – učitelé a 

knihovníci, kteří s oslovenou skupinou přímo pracují.  

Pro ně jsou průběžně zveřejňovány informace na webové 

adrese www.proti-nenavisti.cz. Kde budou obsaženy 

veškeré související informace o realizovaných aktivitách.  

V rámci kampaně budou vytvořeny tištěné materiály  

o formách etického chování a komunikace v online 

prostředí s ohledem a respektem k ostatním uživatelům.  

 

Je vytvořena také mezinárodní webová stránka 

www.nohatespeechmovement.org. Je přístupná široké 

veřejnosti. Uživatelé internetu sem mohou umístit své 

příspěvky – názory, svědectví a emoce vyjádřené ve 

fotografiích a videozáznamech. 

Cílem kampaně je poukázat na škodlivé projevy nenávisti 

při online komunikaci a probudit zájem o slušné chování  

v internetovém prostředí s ohledem na možnosti Webu 

2.0 a sociálních sítí. Více informací o kampani naleznete 

na www.saferinternet.cz.  

Kampaň bude probíhat do 21.3.2014. 

Zdroj: www.saferinternet.cz 

 

Mladí proti nenávisti online – startuje celoroční kampaň No hate speech movement  

 
 

Ke kampani je připravena 

brožura, kterou můžete číst 

online nebo si ji stáhnout 

v anglickém či francouzském 

jazyce. 
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Naše knihovna se ve spolupráci s 1. třídami ZŠ 

Komenského počátkem letošního roku zapojila do 

projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V březnu 

navštívili knihovnu žáčci prvních tříd poprvé. Knihovnice 

je seznámily s provozem dětského oddělení, připravily 

pro ně zábavné kvízy, hádanky a ukázky z pohádek. 

Nechyběla prohlídka dětského oddělení s nabídkou knih 

pro nejmenší čtenáře. Po téměř hodině děti odcházely 

z knihovny s malým dárkem a s tím, že v rámci projektu 

se nevidíme naposledy. 

Již na 9. dubna jsme pro obě třídy prvňáčků zajistili 

zábavně vzdělávací pořad „Knížka Helča“. Jedná se  

o představení pro děti, které probíhá formou dialogu 

mezi účinkující a malými diváky. Helena Kriglová se snaží 

dětem vtipným a zábavným stylem vysvětlit, jak knížka 

vzniká, jací lidé jsou u zrodu knížky a jak by se ke knížkám 

lidé měli chovat. Ale hlavní částí pořadu bylo vyprávění 

knížky, která se dostala do knihovny. Představte si, že 

knížky mezi sebou komunikují a povídají si různé příběhy 

například o tom, co zažily, když si je v knihovně někdo 

vypůjčil, jaké je to létat letadlem na dovolenou… 

Představení plné písniček, povídání a smíchu se dětem 

moc líbilo. 

 

Noc s Andersenem  

Březen – měsíc čtenářů v kralupské knihovně uzavírala již 

devátá Noc s Andersenem.  Jako každý rok jsme chtěly 

děti přivítat netradičně. Knihovnice se tentokrát 

proměnily na kocoura v botách, motýla Emanuela, 

Červenou Karkulku a Kanafáska. Tyto postavičky 

provázely nocležníky značnou částí večera. Vylepovaly 

s dětmi obrázky Makové panenky a motýla Emanuela 

čajovými sáčky, které pro nás po celý rok sbírali čtenáři 

knihovny. Nechyběla bojovka s bobříkem odvahy, hledání 

pokladu, čtení, hádanky, soutěže, zápis do kroniky… 

Připojili jsme se k soutěži společnosti EFKO a složili 

básničku, ve které musela být uvedena slova Igráček, 

Andersen a kniha. A samozřejmě přišla i Mahulena 

Regálová, maskot knihovny, která dětem přivezla koláče 

a plno dárečků. 

 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

 

V červnu nás čeká poslední setkání v rámci tohoto 
projektu, při kterém bude dětem slavnostně předána 
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla 
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. 

Šárka Pánková, vedoucí Městské knihovny Kralupy nad 

Labem 

 

Spát se šlo po půlnoci, v sedm hodin se pomalu vylézalo 

z pelíšků. Na každého čekala snídaně a na rozloučenou 

malé dárky. Doufáme, že se dětem devátá Noc 

s Andersenem líbila a že se za rok opět setkáme. 

Šárka Pánková, vedoucí Městské knihovny Kralupy nad 

Labem 

 

 



 

 

 

MEZI NÁMI bulletin knihoven Středočeského kraje 
 

5 /2013 

3 

Od roku 2011 je našim čtenářům k dispozici bibliobox. Ten slouží pro vrácení 

knih v době, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena. Knihy je nutné vkládat 

do biblioboxu po jedné – ne hromadně zabalené např. v igelitové tašce nebo 

papíru. Průkazky se do biblioboxu nevhazují. Bibliobox se vybírá denně, je 

umístěn u vchodu do hlavní budovy v Husově ulici.  

Od roku 2012 jsme zavedli novou službu – rozvoz knih po Kolíně zdarma. 

Tato služba je určena starším imobilním občanům, čtenářům důchodového 

věku s omezenou pohyblivostí, dlouhodobě nemocným čtenářům …  

Zájemci si mohou vypůjčit čtečku elektronických knih. Naši pracovníci 

čtenáře seznámí s obsluhou čtečky. V čtečce je nahrán soubor knih, které dle 

autorského zákona může naše knihovna zdarma poskytnout svým čtenářům. 

V tuto chvíli se jedná o cca 160 knih. 

 

V pátek 5. dubna 2013 se konala další z malých slavností  

v bohutínské knihovně – vyhlášení výsledků výše uvedené 

soutěže, kterou v prosinci 2012 vyhlásila Obecní knihovna 

v Bohutíně spolu s Obecním úřadem v Bohutíně. Děti 

vytvářely skřítky libovolnou výtvarnou technikou a poté 

registrovaní čtenáři vybírali toho, který je nejkrásnější. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 12 dětí ve dvou kategoriích 

– do 7 let včetně a do 15 let včetně. Všechny jejich obrázky 

byly nádherné a 56 hlasujících to mělo velmi těžké (v každé 

kategorii měl každý jen jeden hlas). A jak to dopadlo? 

Vítězem v kategorii mladších dětí se stal skřítek jménem 

Prezident, kterého namaloval šestiletý Míša. V kategorii 

starších dětí zvítězil Kniháček a podle popisu autorky je to 

opravdu pilný skřítek, který přečte alespoň 20 knih za noc a 

který jako jediný byl vytvořen jako trojrozměrná koláž – 

získal celkem 11 hlasů. 

On-line obsluha čtenářského konta a představení nejnovějších služeb pro čtenáře  

Městské knihovny Kolín 

 

Velkou akcí letošního  - pro knihovnu jubilejního roku bude 

20. 9. Knihovnický happening – celostátní setkání knihovníků 

a informačních pracovníků. Letošním mottem je: Čte a tančí 

celý Kolín. Srdečně Vás na tuto akci zveme a drže nám palce, 

ať se nám činnost minimálně dalších 140 let daří a Městská 

knihovna zůstane vyhledávaným a oblíbeným místem.  

Mgr. Libuše Vodičková, MěK Kolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhém místě se v této kategorii umístil skřítek 

Štísko (9 hlasů) a na třetím místě Rarášek v krabici  

(8 hlasů). 

Z výsledků je jasně vidět, že hlasování bylo opravdu 

těsné a musím říct, že každý skřítek měl někoho, 

komu se líbil úplně nejvíc a každý nějaký ten hlas 

získal. Všechny zúčastněné děti obdržely z rukou 

starosty pana Ladislava Turka dárky, které se jim 

budou hodit pro jejich další výtvarné aktivity i 

nějakou sladkou dobrůtku. A pokud jste skřítky ještě 

neviděli, můžete se přijít do knihovny podívat – 

všichni jsou tam vystavení a opravdu je jeden hezčí 

než druhý. I když maskoty knihovny se stává jen 

Prezident a Kniháček. 

PhDr. Eva Kubíková, Obecní knihovna Bohutín 

 

NAMALUJ SKŘÍTKA, KTERÝ BYDLÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ - Známe vítěze! 
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Letošní akci jsme posunuli o týden později z pátku 12.4. na 

sobotu 13.4. 2013. Opět jsme nocovali v zasedačce 

Obecního úřadu v Bohdanči, protože nemáme ještě 

prostory u nás v knihovně pro podobnou akci, budova je 

stále v rekonstrukci, ale za rok bychom měli tuto akci 

uspořádat již v novém.  

Spáčů se tento rok přihlásilo celkem 15, ale pak nás bylo 

25, věkový rozdíl byl od 4 let do 13 let. A byli nedočkaví už 

týden dopředu. 

Program byl stejný jako vždy, jen letos jsme prožili asi dvě 

hodiny v nově otevřeném hotelu Agnes v Bohdanči. Vždy 

se snažíme dětem pozvat nějakého hosta, který jim něco 

řekne o sobě a své profesi a pak předá Čtenářské listy.  

V tomto roce jsme si chtěli "půjčit" na chvilku pana 

kuchaře z hotelu, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme byli 

do hotelu pozváni a prožili tam dvě hezké hodiny, zazpívali 

si, vyplňovaly se různé kvízy, četlo se z knížek, které 

ilustrovala Helena Zmatlíková, poslechli si zajímavé 

informace o hotelu Agnes a vrcholem večera bylo pletení 

rohlíčků z předem připraveného těsta od pana kuchaře, 

který dětem také ukázal, jak rohlíčky naplnit, sbalit, potřít. 

Když se všichni malí kuchtíci vystřídali a každý si upletl 

rohlíček, pan kuchař je odnesl k upečení. Mezi tím, byly 

malým čtenářům předány čtenářské listy. Děti naopak 

předaly dva děkovné listy zástupkyním hotelu Agnes, paní 

Andree Pondělíčkové a paní Radce Mozrové. Pak se všichni 

vrhli na své upletené a upečené pečivo, které jim 

evidentně zachutnalo. Nakonec malí návštěvníci dostali 

jako pozornost drobné balíčky se sladkostmi  

z bohdanečské prodejny firmy Zelená Bohdaneč. Pak jsme 

si ještě všichni společně zazpívali, rozloučili se s hotelem 

Agnes a přesunuli se do nedaleké budovy Obecního úřadu, 

což bylo kolem 22. hodiny. 

Uvnitř již probíhal program jako obvykle - hry, čtení, 

představení nejoblíbenější knížky, oslava dětským 

šampaňským, malé tvoření - vyráběli jsme obrázky a také 

se posilňovali sladkostmi, nechyběly ani polštářové bitvy a 

volná zábava k povídání. Jako každou Noc před tím, se 

našla skupinka, která se rozhodla nespat vůbec a vydržet 

až do rána, což se jim podařilo i letos. Ostatní zalehli do 

svých spacákových pelíšků po čtvrté hodině ranní. Ráno se 

všichni překvapivě probouzeli kolem šesté hodiny a po 

snídani se pomalu rozcházeli do svých domovů, nebo si 

pro děti přijeli rodiče, či prarodiče. 

 

 

Také letošní akce, v pořadí již čtvrtá zde v Bohdanči, se 

nám vyvedla a to hlavně díky dětem, které opět přišly, pak 

také díky spolupráci s hotelem Agnes  

v Bohdanči a firmě Zelená Bohdaneč, dále díky Obecnímu 

uřadu v Bohdanči, také paní Černé, která zapůjčila 

pastelky, lepidla a fixy, maminkám, které napekly pro děti 

nejen sladkosti. Poděkování patří rovněž rodičům malých 

spáčů a všem, kteří nám fandí a drží palce.  

Teď již nezbývá, než se těšit na další Noc  

s Andersenem 2014, pro nás v pořadí již pátou zde  

v Bohdanči! 

Informace o průběhu akce a také fotografie je možné 

nalézt na našem knihovnickém webu 

http://knihovnabohdanec.webk.cz/pages/uvod.html. 

Anna Holubová, Obecní knihovna Bohdaneč 

 

IV. Noc s Andersenem v Obecní knihovně v Bohdanči  

 

http://knihovnabohdanec.webk.cz/pages/uvod.html
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 Akce v knihovnách na Příbramsku v roce 

2012 

Tak jako v řadě jiných knihoven tak i v Městské knihovně 

Nový Knín  se uskutečňují akce pro školy podle 

požadavků jednotlivých vyučujících. Nejvydařenější bylo 

„Pasování na čtenáře“, kterého se zúčastnily 2 třídy 

„prvňáků“.  Malí čtenáři museli přečtením krátkého textu 

dokázat, že opravdu už číst umí a že se tedy mohou 

slavnostního aktu zúčastnit. Na památku dostal každý 

čtenář pamětní list a malou knížečku veršů. Děti slíbily, že 

budou čtení o prázdninách trénovat a v září přijdou do 

knihovny znovu, aby si knihovnice ověřila, zda to přes léto 

nezapomněly. 

 

Knihovna Dr. E. Bořického Milín  se přestěhovala do 

nových prostor. V nové budově funguje mateřské 

centrum, které spolupracuje s knihovnou. Dále zde našel 

zázemí kaktusářský spolek, využívají se výstavní prostory 

a nejvíce kladně je hodnocen fakt, že konečně existuje 

klub pro děti a mládež. Pravidelně jej navštěvuje i školní 

družina. Chodí sem děti i se svými rodiči, jen tak si zahrát 

ping pong apod. Z návštěvních dnů je nejvíce využíván 

pátek, pondělí a úterý. Někteří návštěvníci si již vytvořili 

každodenní rituál, že si zajdou koupit kávu nebo čokoládu 

do automatu a posedí si nad denním tiskem.  Zbývá ještě 

dovybavit zahradu, přibýt by mělo pískoviště s lavičkami. 

 
Městská knihovna Hostomice  v knihovně se uskutečnily 

besedy o knihách a autorech doplněné soutěžemi např. 

Sísa Kyselá, Hádej, hádej, neprohádej, Knížky Ferdy 

Mravence apod. V lekcích informativní výchovy se děti učily 

zacházet s knihami, vyhledávat v nich a vyhledávat knihy na 

regále a v katalogu. Seznámily se s tříděním zábavné a 

naučné literatury. V knihovně byla vyhlášena výtvarná 

soutěž ke 100. výročí narození  hostomického rodáka 

akademického malíře Pavla Lisého na téma Rozkvetlé jaro. 

V knihovně též proběhla vědomostní soutěž u příležitosti 

220. Výročí narození V. V. Klicpery. V prosinci vyhlásila 

knihovna novou akci pro děti nazvanou „Strom přání“. Šlo 

o to napsat nebo nakreslit hezké přáníčko k Vánocům pro 

své kamarády a rodiče. Přáníčka byla zavěšena na vánoční 

stromek umístěný nejdříve na chodbě před knihovnou, ale 

díky vandalovi byl stromek přemístěn do knihovny.   

Městská knihovna Sedlčany činnost celé knihovny je 

hodně zaměřena na rodinné aktivity. Uživatele se snaží 

oslovovat i mimo knihovnu pořádáním různých akcí a 

kampaní venku – výlet s programem Na Zvěřinec za 

Máchou, kampaň Máj ve znamení Máchy nebo Máchovým  

 

krajem je i Sedlčansko, Svatojánská noc aneb Poletíme 

s broučky, kampaň Měsíc pro rodinu aneb Rodinné 

prázdniny nemusí být otrava ani nuda, Fotbálek aneb 

Loučení s létem, Po stopách poezie – areál Pod duby a 

lampionový průvod od knihovny a kampaň Den pro 

dětskou knihu - Nejvíce lidí s rybou. 

 Z komentářů ke statistickým výkazům o knihovně za rok 

2012 vybrala Mgr. Ladislava Cukrová, SVK v Kladně 
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Nabídka Památníku Lidice 

Programy, které jsou vhodné i svou kulturní hodnotou pro menší zařízení, jako jsou knihovny. Jak potvrdil i bývalý a 

spolupracující knihovník lidické knihovny pan Zdeněk Fous. 

Jedná se o původní pořady Památníku Lidice. Účinkují v nich naši přední herci pod režií zkušeného Tomáše 

Vondrovice. Všechna představení jsou nenáročná na technické vybavení a prostor. Bližší informace, včetně popisu akcí 

a cen, naleznete na uvedených odkazech z webových stránek Památníku Lidice:  

http://www.lidice-memorial.cz/theatricals_cz.aspx?id=krasy 

http://www.lidice-memorial.cz/theatricals_cz.aspx?id=raj 

http://www.lidice-memorial.cz/theatricals_cz.aspx?id=poutnik 

http://www.lidice-memorial.cz/theatricals_cz.aspx?id=exulant  

JUDr. Milouš Červencl, ředitel  

Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice  

tel.: +420 312 253 680, mobil: +420 603 204 104  

e-mail: cervencl@lidice-memorial.cz 

 

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. 721 284 079; senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373 

 
 
 

Protože letos teploměr za okny vytrvale ignoroval 

skutečnost, že se blíží jaro a s ním i nejhezčí jarní svátky, 

rozhodli jsme se navodit si atmosféru Velikonoc alespoň 

tím, že si o nich budeme povídat. A s kým? No přece 

s těmi, kdo se na běhání po zelené trávě a hraní na písku 

těší nejvíce, s dětmi. Naše pozvání na besedu  

o Velikonocích přijalo šest tříd ze základní školy, 

mateřských škol a z družiny. A tak v průběhu tří týdnů 

jsme postupně přivítali stovku dětí v doprovodu učitelek a 

vychovatelek.  

Přestože za okny poletoval sníh, my jsme si knihovnu 

vyzdobili malovanými vajíčky, rozkvetlými větvičkami 

zlatého deště a kočiček i obrovskou třímetrovou 

pomlázkou. Povídali jsme si o zvycích, které se dodržují  

o Velikonocích. Dozvěděli jsme se i o historii a 

velikonočních symbolech. Děti si prohlédly pomlázku a 

měly možnost vidět i, jak vzniká. Zopakovali jsme si koledy 

a došlo i na knížky s námětem Velikonoc.  

 

Velikonoční zvyky a obyčeje v milovické knihovně       

 

Na závěr besedy si děti zasoutěžily o drobné sladké 

odměny a domů odcházely s tou pravou velikonoční 

náladou. 

knihovnice Blanka Píchová, Víceúčelové zařízení Milovice 
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