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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORG ANIZACI
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
Tylova 512
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Ředitelka knihovny: Mgr. Marta Staníková
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 320 157
e-mail: knihovna@slavoj.cz
www.slavoj.cz

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem je základní knihovnou
s univerzálním fondem. Jejím zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.
Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. U Ministerstva kultury České
republiky je evidována pod č. 114/2002.
Městská knihovna je součástí systému veřejných knihoven. Je kulturně výchovnou organizací, jejímž posláním je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb prostřednictvím svého knihovního fondu a dalších informačních médií. Zajišťuje služby pro všechny kategorie a skupiny čtenářů a uživatelů.

1

PŘEHLED ČINNOSTÍ KNIHOVNY
Knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním
službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.
Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona
bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a – c
knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje svým
uživatelům tyto služby:
půjčování dokumentů (knih, časopisů, AV médií),
půjčování elektronických knih i elektronických čtecích zařízení
půjčování stolních her a hlavolamů
meziknihovní výpůjční služby,
bibliograficko-informační služby,
Ptejte se knihovny
rešeršní služby poskytované z vlastního fondu,
zodpovídání faktografických dotazů regionálního charakteru,
rezervace zamluvených dokumentů,
možnost objednání knih přes katalog Carmen
reprografické služby,
přístup na veřejný internet,
nabídku besed a literárních lekcí určených pro školská a výchovná zařízení,
 přednášky, besedy, výstavy, kurzy a další kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost,
 jazykové kurzy, Virtuální univerzitu 3. věku
 donášku knihovních dokumentů zdravotně postiženým a starším
občanům do místa jejich bydliště.














Služby uživatelům poskytuje knihovna v pěti odděleních:
 oddělení pro dospělé čtenáře,
 oddělení pro děti do 15 let,
 čítárně periodik a studovně,
 hudebním oddělení a oddělení veřejného internetu,
 literární čajovně a internetové kavárně.
Knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Od listopadu 2011
využívají uživatelé on-line katalog Carmen, který umožňuje uživateli interaktivní
a jednoduchý způsob vyhledávání dokumentů.
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M EZIKN IH O VN Í V Ý PŮ JČ NÍ SLU ŽB A (M V S)

Knihovna Slavoj poskytuje MVS převážně na národní úrovni, mezinárodní MVS
je vyžadována ojediněle. Jedná se o poskytování výpůjček originálů či kopií dokumentů z jiných než z vlastních fondů.
Knihy se v rámci MVS půjčují převážně z větších, nejčastěji vědeckých knihoven. MěK Slavoj spolupracuje především s SVK Hradec Králové, která poskytuje službu zdarma v rámci regionálních služeb. Výpůjčky z jiných vědeckých knihoven - SVK Ústí nad Labem, VK Olomouc, KVK Liberec atd. jsou zpoplatněny
částkou 50,- až 70,- Kč za 1 dokument.
V roce 2017 knihovna vyřizovala 171 požadavků od svých uživatelů. Všechny
požadavky byly vyřízeny kladně. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno
6 z celkového počtu 6 žádostí. V porovnání s minulým rokem došlo také
ke snížení. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba nebyla v tomto roce požadována.

RE P RO G R AF IC K É S L UŽBY

V roce 2017 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 921
černobílých a 52 barevných kopií. Zájem o kopírování zůstává kolísavý. Uživateli je více využíván tisk dokumentů ze souborů uložených na vlastním flash
disku nebo přímo z internetových stránek.

DO N ÁŠ K A K N IHO V NÍ CH D O KUM ENT Ů

Službu rozvozu knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště
poskytuje knihovna zdravotně postiženým a starším občanům od roku 2009.
Knihovna od samého začátku využívá možnost zapůjčení automobilu od svého
zřizovatele na základě Smlouvy o výpůjčce.
V roce 2017 bylo rozvezeno do 14 domácností celkem 1.674 knih, 49 časopisů
a brožury Dr. Norden, které se v tomto případě půjčují bez evidence, jejich
půjčení tedy není v konečném součtu zahrnuto.
Do domu s pečovatelskou službou E. Krásnohorské 2962 dojíždějí knihovnice
za šesti lidmi, kteří přečetli během roku celkem 434 knih a opět brožované knihy
bez evidence. V součtu bylo prostřednictvím této služby zapůjčeno 2.157
dokumentů.
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O BJ E DN E J S I KN IH U

Služba byla zavedena v roce 2015. Je určena těm, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit osobně nebo nechtějí trávit čas vyhledáváním knih (nemoc, studia v jiném městě, časové zaneprázdnění apod.). Čtenář si vybere
z pohodlí domova knihy přes katalog Carmen a seznam zašle na e-mail knihovny. Knihovnice z oddělení pro dospělé knihy vyhledá a informuje čtenáře
v momentě, kdy jsou knihy připraveny k vyzvednutí. V průběhu roku 2017 službu opakovaně využívalo 23 uživatelů, kterým bylo připraveno k vyzvednutí 396
knih. Služba je poskytována bezplatně.

V EŘ E JNÝ I NT E RN ET

V knihovně je veřejností využíváno 12 počítačových stanic pro uživatele, z toho
11 stanic umožňuje využití internetu (10 PC v hudebním a internetovém oddělení, 1 PC v literární čajovně) a 1 PC slouží v oddělení pro dospělé pouze jako
on-line katalog. Uživatelé knihovny mají možnost bezplatného využití počítačových stanic, platí se pouze tisk (viz ceník). Pro vlastníky notebooků a chytrých
telefonů je v celé knihovně k dispozici wifi připojení.

INTERNET BEZ HESEL

Novou službou knihovny je validace účtu mojeID. Díky službě mojeID vystačí
uživatel internetu pouze s jedním jménem a heslem.
Účet lze snadno založit na stránkách www.mojeid.cz. Posledním krokem je tzv.
validace účtu mojeID (jednoznačné ověření totožnosti), kterou zdarma na
základě předložení platného občanského průkazu, provede služba v hudebním
oddělení Městské knihovny Slavoj.
Výhody založení účtu mojeID:
1. Není nutné u každé nové služby vyplňovat registrační formulář.
2. Provozovatelé serverů nemají přístup k heslu a nemohou ho tedy následně zneužít.
3. V účtu mojeID mají uživatelé snadnou kontrolu nad osobními údaji.
Službu mojeID, která od října roku 2010 umožňuje bezpečné přihlašování
k různým webovým službám pomocí jediné univerzální kombinace jména a
hesla, provozuje sdružení CZ.NIC, jako jeden z neziskových projektů určených
k podpoře uživatelů internetu. Používání mojeID je pro koncové uživatele
zdarma.
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INT E RN ET O V É ST R ÁNKY W W W . SL AV O J .C Z

V roce 2017 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 18.938 návštěvníků (viz
tab. 1).
Přímý provoz

6.239

32,9%

Vyhledávače

10.245

54,1%

Odkazující stránky

2.334

12,3%

Sociální sítě

120

0,7%

Tabulka 1: Zdroje provozu

Nejvýznamnějšími zdroji provozu jsou vyhledávače google a seznam.
Registrovaní čtenáři vstupují na stránky knihovny přímým vstupem.
Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2017 celkový počet 50. 799 od 19.924 osob
(viz tab 2). Čtenářské konto využilo v loňském roce 6.934 uživatelů.

Tabulka 2: Počet dotazů, vstupů do uživatelského konta a do online katalogu
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ODDĚLENÍ KNIHOVNY

V knihovně je uživatelům k dispozici celkem pět oddělení: oddělení pro dospělé
čtenáře, oddělení pro děti, studovna s čítárnou, hudební oddělení s veřejným
internetem a literární čajovna. Mimo provozní dobu knihovny zde probíhá výuka
jazyků, Virtuální univerzita 3. věku, přednášky, semináře a jiné kulturněvzdělávací akce.
PŘ E HL E D PR O VO ZN Í DO B Y

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 43 hodin týdně.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 19.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00

Oddělení pro děti
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
7.00 - 8.00
9.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
12.00 - 17.00

V období školních prázdnin je provozní doba dětského oddělení shodná
s provozní dobou studovny.
Studovna a čítárna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
9.00 - 11.00
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Hudební oddělení a Internet
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(leden – červen; září – prosinec)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno

Literární čajovna a internetová kavárna
(červenec - srpen)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
12.00 - 19.00
zavřeno
12.00 - 19.00
zavřeno
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ČTENÁŘI A UŽIV ATELÉ
V roce 2017 knihovna evidovala 2.614 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu
tvoří 1.104 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto
337 rodinných průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena
rodiny (viz tabulka č. 3).
Registrace celé rodiny v rámci tzv. rodinných průkazů podstatně zkresluje
reálný počet uživatelů navštěvujících knihovnu. Je dokázáno, že na jednu
rodinnou průkazku si půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Přesto knihovna o
zrušení rodinných průkazů neuvažuje.
Z 2.215 evidovaných královédvorských dětí do 15 let je registrováno celkem
1.104 dětských čtenářů, tj. 49,8 % populace.
Registrovaní čtenáři celkem

2.614

1

- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 3: Registrovaní uživatelé

337
1.104

V roce 2017 zaznamenala knihovna celkem 69.217 návštěv svých uživatelů,
z toho u návštěvníků on-line služeb bylo evidováno 26.858 přístupů. (viz tab. 4).

N ÁV ŠT Ě VN ÍC I

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

69.217
26.858

- z toho vstup do el. katalogu z prostoru mimo knihovnu
- z toho vstup do el. výpůjčního katalogu z prostoru
mimo knihovnu

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho oddělení pro dospělé
- z toho oddělení pro děti
- z toho čítárna
- z toho VI, HU
- z toho čajovna
- z toho návštěvníci využívající internet v knihovně
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
Tabulka 4: Návštěvníci knihovny

1

100%
38,8%

19.924

74,2%

6.934

25,8%

42.359
18.104
8.148
2.317
2.942
722
2.942
4.787
2.397

61,2%
42,7%
19.3%
5,5%
6,9%
1,7%
6,9%
11,3%
5,7%

Existence tzv. rodinných čtenářů má zamezit zneužívání dětských průkazů (tj. nižší registrační
poplatek) dospělými čtenáři. Průkaz je registrován na dospělého zástupce rodiny. S tímto průkazem mohou využívat služeb všech oddělení knihovny všichni členové rodiny.
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VÝ PŮ JČ KY

Městská knihovna Slavoj nabízí svým registrovaným čtenářům nejen půjčování
klasických knih. V hudebním oddělení je možné půjčit si tzv. knížky do ucha –
audioknihy. Výběr je široký, od pohádek přes Járu Cimrmana až po thrillery.
Milovníci elektronických knih a zároveň majitelé čtečky eReading mohou
zdarma stahovat na 1418 titulů v elektronickém katalogu Carmen.
V čajovně má Slavoj k výběru nejen širokou nabídku černých, bílých a zelených
čajů, ale také několik desítek společenských her a hlavolamů. Hry mají výpůjční
dobu stejnou jako knihy, tedy jeden měsíc. Je možné zvolit dobrodružnou
tématiku, didaktické hry nebo hry na procvičování paměti. Zábavu zde vyberete
pro děti od věku tří let a na své si přijdou -náctiletí i dospělí. Seznam her je
k dispozici v literární čajovně (v přízemí naproti oddělení pro dospělé), kde Vám
obsluha vybranou hru také zapůjčí.
Celkový počet výpůjček v roce 2017 tvoří 87.517 knihovních jednotek (viz tab. 5
a 6). Z tohoto počtu je 19. 719 jednotek prolongací. Počet výpůjček zaznamenaných v celé knihovně ani v jednotlivých odděleních se výrazně neliší od předchozího roku.
E-knihy začala knihovna půjčovat ve spolupráci s portálem eReading.cz od
května roku 2014. Služba je využívána minimálně. E-výpůjčky využilo v průběhu
roku pouze 18 čtenářů, kteří si stáhli celkem 80 e-knih. V současné době nabízí
knihovní on-line katalog Carmen ke stažení celkem 1.406 dokumentů.
Výpůjčky celkem
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Čítárna
VI, HU2
Čajovna

87.517
54.377
16.266
12.795
3.170
909

100%
62,1%
18,6%
14,7%
3,6%
1%

Tabulka 5: Výpůjčky v jednotlivých odděleních

Výpůjčky celkem

87.517

- z toho prezenční
- z toho prolongace

Knihy
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy

100%

2.700
19.719

69.301
14.577
3.323
211
25
80

79,18%
16,66%
3,80%
0,24%
0,03%
0,09%

Tabulka 6: Výpůjčky podle druhu dokumentu

2

3,08%
22,53%

Veřejný internet a hudební oddělení
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Z tabulky číslo 6 je zřejmé, že nejpreferovanější výpůjčku tvoří absenční výpůjčka knih, která tvoří téměř 80%.
Služba rezervace dokumentů zaznamenala celkem 1.718 požadavků. Od počtu
rezervací z minulých let se výrazně neliší.
KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond (viz tab. 7) představuje ke dni 31. 12. 2017 celkem 55.887 knihovních jednotek, z toho je 18.633 svazků naučné literatury a 32.338 titulů tvoří
beletrie. Z tohoto množství knihovních jednotek je 4.789 audiovizuálních médií.
Kromě knih, periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry a hlavolamy (127 titulů) a čtečky elektronických knih (3 ks)
52.808 titulů je umístěno ve volném výběru. Pouze 3.079 dokumentů je uloženo
ve skladech. Jedná se o duplikáty dětské literatury a fond knihovny Literárního
a čtenářského spolku Slavoj.

Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura

55.887
50.971
32.338
18.633

AV Media
Hry

4.789
127

100,00%
91,2%
63,4%
36,6%

8,5%
0,3%

Tabulka 7: Knihovní fond

AK V I ZI C E

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2017 částku
480.787,- Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 370.414 Kč. AV média byla
pořízena v nákladu 22.518,- Kč, za nákup a předplatné periodik bylo vydáno
87.855,- Kč. Roční přírůstek v roce 2017 činil 2.009 knihovních jednotek.
Z projektu Česká knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, knihovna získala 23 titulů
v celkové hodnotě 6.390,- Kč.
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NEJŽÁD ANĚJŠÍ TITULY V ROCE 201 7
KNIHY
O DD ĚL E NÍ PRO D O S P Ě L É

V tabulce nejžádanějších titulů (viz tab. 8) převládají zahraniční thrillery a knihy
českých autorů.
U naučné literatury (viz tab. 9) jsou nejčastěji vyžadovány tituly s historickou
tematikou. Z regionálních autorů jsou momentálně v kurzu knihy pana
Radomíra Roupa, který postupně mapuje historii obcí Královédvorska. Do první
desítky se tak dostal titul Stručná historie Dehtova.

Tabulka 8: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – beletrie

Tabulka 9: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – naučná literatura
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O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I

U dětí do 15 let jsou stále oblíbené knihy j. K. Rowlingové o Harry Potterovi
a všechny díly Deníku malého poseroutky. Staré řecké báje a pověsti stejně
jako Bílý tesák patří stále mezi povinnou četbu žáků ZŠ (viz tab. 10).
U naučné dětské literatury je zájem o tvořivé knihy, o tituly z oboru přírodních
věd a nově knihy z počítačového prostředí - o Minecraftu (viz tab. 11).

Tabulka 10: Nejžádanější tituly oddělení pro děti - beletrie

Tabulka 11: Nejžádanější tituly odd. pro děti – naučná literatura
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LIT ER ÁR N Í Č AJ O VN A

V literární čajovně je již několik let největší zájem o literaturu jednoho
z nejvlivnějších současných autorů – brazilského spisovatele Paula Coelha
a irskou autorku mystické literatury Lornu Byrneovou (viz tab. 12).
Z naučné literatury se stále drží v první desítce autobiografická kniha Anity Moorjani a také kniha Čtyři dohody, praktický průvodce osobní svobodou skrze
moudrost starých Toltéků. Zájem je také o záhady a tajemno (viz tab. 13).

Tabulka 12: Nejžádanější tituly literární čajovny - beletrie

Tabulka 13: Nejžádanější tituly literární čajovny – naučná literatura
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PERIODIKA
ST UDO V N A A Č ÍT ÁR N A

Nejčtenějším periodikem jsou deníky Dnes, Právo a Krkonošský deník.
Z měsíčníků jsou nejčtenějšími časopisy pro ženy Květy a Vlasta (viz tab. 14).

Tabulka 14:Nejžádanější periodika – studovna
O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I

V dětském oddělení je u mladších čtenářů nejčtenější Čtyřlístek, starší děti
dávají přednost časopisu ABC (viz tab. 15). V oblibě jsou také časopisy
zaměřené na koně, psi, kočky spod. Tyto časopisy nakupuje knihovny
z remitendy.

Tabulka 15: Nejžádanější periodika - dětské
14

LIT ER ÁR N Í Č AJ O VN A

V čajovně je nejpůjčovanějším časopisem titul Meduňka, rodinný časopis
o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními
lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě,
psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách
léčení. Druhým titulem je časopis Regenerace, který pomáhá čtenářům
objevovat skrytý lidský potenciál a jeho růst, nabízí smysluplné využití
příležitostí, kde a jak hledat zdraví, štěstí, prožitky harmonie a klid v duši (viz
tab. 16).

Tabulka 16: Nejžádanější periodika – literární čajovna

SPOLEČENSKÉ HRY
Společenské hry zaznamenaly 110 výpůjček. Největší zájem bylo o Kouzelné
čtení s elektronickou tužkou od Albi, které bylo půjčeno celkem 33x.
1.
2.
3.
4.
5.

Kouzelné čtení s elektronickou tužkou
V kostce
IQ puzzle: 101 rébusů
Ubongo
Monopoly Empire
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AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUME NTY
HU DE B NÍ O D D ĚL EN Í A V E Ř E JNÝ I NT E RN E T

Z audiovizuálních médií je nejžádanější mluvené slovo. Tituly, které jsou žádány v knižní podobě, jsou vydávány na CD téměř souběžně s vydáním tištěné
knihy.

Tabulka 17: Nejžádanější AV média
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PŘEHLED TITULŮ PERIO DIK
K 31. 12. 2017 odebírala knihovna celkem 97 titulů periodik, z toho 23 titulů je
nakoupeno z remitendy. Na nákup periodik bylo vyčerpáno 87.855,- Kč.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. Literární noviny
5. MF Dnes
6. Právo
7. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Vlastivědné čtení o Královédvorsku
ostatní periodika
1. Betynka
2. Burda
3. Bydlení
4. Cinema
5. Dekor
6. Diana
7. dTest
8. Dům a zahrada
9. 21. století
10. Ekonom
11. Chatař a chalupář
12. Chuť a styl - Gurmet
13. Instinkt
14. Jezdectví
15. Katka
16. Katka speciál – Náš útulný byt
17. Koktejl
18. Krkonoše. Jizerské hory
19. Květy
20. Letectví + kosmonautika
21. Lidé a země
22. Marianne
23. Moje země
24. National Geographic
25. Ona ví
26. Pes
27. Počítač pro každého
28. Puls
29. RC modely
30. Receptář
31. Reflex
17

32. Revue 50plus
33. Rodina a škola
34. Rozmarýna
35. Rybářství
36. Sandra
37. 100+1 historie
38. 100+1 zahraničních zajímavostí
39. Story
40. Svět motorů
41. Téma
42. Týden
43. Udělej si sám
44. Včelařství
45. Vesmír
46. Vlasta
47. Zahrádkář
48. Zdraví
49. Žena a život
periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Čtyřlístek
3. 21. století Junior
4. Kačer Donald
5. Mateřídouška
6. Méďa Pusík
7. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Meduňka
3. Regena
4. Regenerace
5. Šifra
periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás
remitenda:
1. Bike peloton
2. Computer
3. Časostroj
4. Flóra na zahradě
5. Food
6. Koně&hříbata
7. Medvídek Pú
8. Military revue
9. Moje psychologie
18

10. Moje zdraví
11. Motocykl
12. Naše kočky
13. Nové proměny bydlení
14. Outdoor
15. Outdoor magazín
16. Praktik
17. Sluníčko
18. Svět koní
19. Svět psů
20. Tajemství české minulosti
21. Tom a Jerry
22. Válka revue
23. Živá historie
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PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU
RU KO PI S K R ÁLO V É D VO R S KÝ – F AK S IM IL E
RU KO PI S K R ÁLO V É D VO R S KÝ V K O M IKS U
PO ST O P ÁC H V ÁC L AV A H AN K Y

Proč právě Slavoj? 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského
„Protože jste slavní“. Taková odpověď byla do konce srpna 2017 na otázku
v názvu článku nejčastější. Občas jsme také slyšeli, že důvodem je fotbal, který
v Městské knihovně Slavoj hrajeme. Ale za C je správně. Knihovna získala svůj
název už v roce 1881 při založení první veřejné knihovny ve Dvoře Králové n. L.
Inspirací pro tento název se tehdy stala epická báseň z Rukopisu
královédvorského, „která náleží obsahem svým do doby pohanské, líčí povstání
Čechů proti Frankům, kterýžto na počátku 9. století na rozkaz Karla Velikého
pod vůdcem Luděkem do Čech vtrhli, pohanským Čechům křesťanské
náboženství vnucovali, jich obřady rušili a cizí způsoby zaváděli. Vůdcové čeští
Záboj a Slavoj porazili je na hlavu a vlast od jařma cizího vysvobodili.“3
A právě na Rukopis královédvorský byla celý podzim upřena pozornost široké
veřejnosti. Důvodem bylo 200. výročí nálezu této literární památky Václavem
Hankou v kobce kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.
Kromě výstav, divadelních představení, questů, besed a přednášek, které na
rukopisné téma probíhaly po celém městě a ve všech královédvorských
kulturních organizacích, vydala Městská knihovna Slavoj dvě publikace. Tou
první je věrná kopie Rukopisu královédvorského v poměru 1:1 (faksimile),
která byla vydána ve spolupráci s městským muzeem. Přestože bylo o
Rukopisech a sporech o jejich pravosti vydáno mnoho publikací, málokdo má
povědomí o tom, jak RK ve skutečnosti opravdu vypadá. Cílem je tedy ukázat
široké veřejnosti skutečnou podobu nalezeného Rukopisu. Originál je uložen
v Národním muzeu a vidět ho můžeme pouze zřídka a to právě pouze v době
velkých výročí. Do Dvora Králové se tak originál RK vrátil (pouze na dva dny)
po padesáti letech.
Druhou publikací, Rukopis královédvorský v komiksu autora Filipa Pýchy,
přibližujeme poslání RK a jeho obsah. Tím je celkem 14 písní určených ke
zpěvu za doprovodu hudby. Šest velkých epických zpěvů zobrazuje především
boje s nepřáteli pronikajícími do našich zemí a oslavuje vítězství a hrdiny těchto
bojů. Dalších šest lyrických písní je převážně milostných a dvě lyrickoepické
básně předvádějí osudy individuálních hrdinů. Literární forma komiksu nebyla
zvolena pouze díky své popularitě, ale hlavně z důvodu větší míry
srozumitelnosti. Pokud se zadaří, možná sáhnou naladění čtenáři po přečtení
RK v komiksu také po některé z již vydaných předloh.
Průvodce Po stopách Václava Hanky byl vydán ve spolupráci s KZ Hankův
dům a ZUŠ. Jak napovídá sám název, zachycuje kresbou i slovem převážně
památky ve Dvoře Králové nad Labem spojené s osobností objevitele Rukopisu.
Průvodce začíná v Hankově rodné obci Hoříněvsi, zachycuje Hankův dům,
knihovnu Slavoj, kašnu se sochou Záboje atd. Nezapomněli jsme zmínit ani
3

Rukopis královédvorský. Praha : Kněhkupectví I. L. Kober, 1873.
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inspiraci Rukopisem pro vlastní tvorbu malířů, sochařů, hudebních skladatelů a
spisovatelů. Průvodce je oživený dvěma postavičkami, které vedou „chytré“
rozhovory. Ilustrace vytvořili žáci místní ZUŠ, texty jsou dílem Městské knihovny
Slavoj.
Výše zmíněné publikace byly vydány za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR a Královéhradeckého kraje.
P. S. Na otázku „Proč právě Slavoj?“, po ukončení oslav 200. výročí nalezení
RK, vám už dnes nikdo ve Dvoře Králové nad Labem neřekne „Protože jste
slavní a hrajete fotbal“. A o tom to všechno je.
(článek byl publikován v krajském knihovnickém zpravodaji U nás, podzim 2017)
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KN IH A ŠT Ě ST Í

Kniha štěstí byla vydána s úmyslem udělat radost všem, kteří ji obdrží darem
nebo si ji koupí. V úvodu je kráká povídka pohádkoterapeutky Iriny Seminy4 ,
která v ní úžasným způsobem nabádá své čtenáře, aby byli šťastní, protože je
to vlastně velmi jednoduché.
Zápisník dále obsahuje deset mandal na způsob antistresových omalovánek
s knihovnickou tematikou.

Obrázek 1: Obálka knihy štěstí

Obrázek 2: Ukázka omalovánek

KULTURNÍ A
4

Z knihy: SEMINA, Irina. Obchod se štěstím : povídky, které vás udělají šťastnou. Praha : Fragment, 2013. 11 – 16 s. ISBN 978-80-253-1658-0
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VZDĚLÁV ACÍ AKCE
V roce 2017 knihovna zrealizovala celkem 469 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí (238 kulturních; 231 vzdělávacích), jichž se zúčastnilo 7.184 osob.
Podrobný výčet a popis vybraných akcí společně s popsanými fotografiemi je
uveden v příloze č. 1 „Akce v knihovně“.

Obrázek 3: Děti při luštění knihovnického questu
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J AZY KO V É KU RZY

V roce 2017 byly otevřeny 2 kurzy angličtiny pro předškolní děti „Playing
English“, pro dospělé byl otevřen 1 kurz francouzštiny, 1 kurz italštiny a 1 kurz
angličtiny pro seniory.
Kurzy probíhají od října do května v odpoledních hodinách, angličtina pro
seniory v pondělí dopoledne. Doba trvání jedné lekce je u dětí 75 minut,
u dospělých 90 minut. Lektorkou malých angličtinářů je Mgr. Klára Pohlová.
Francouzštinu pro dospělé vede Mgr. Jana Hojná, lektorem italštiny je Martin
Vobicka. Angličtinu pro seniory vyučuje Ing. Libuše Bělovská. S lektory byly
uzavřeny Dohody o provedení práce.
Kurzovné u lekcí pro děti je 1.500,- Kč, u kurzů pro dospělé 2.100,- Kč (říjen květen).

Obrázek 4: Předškoláci při výuce angličtiny s lektorkou Mgr. Klárkou Pohlovou
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VI RT U ÁL NÍ U NI V E RZ I T A 3. V ĚK U

Letní semestr 2016/2017 navštěvovalo 56 studentů. Zvolená temata byla:
Cestování – co jste možná nevěděli (38 studentů) a Dějiny oděvní kultury III (18
studentů).
V zimním semestru 2017/2018 studovalo celkem 60 studentů. Téma České
dějiny I. oslovilo 33 seniorů, téma Včelařství zaujalo 27 studentů.
První promoce studentů našeho konzultačního střediska se konala ve čtvrtek
11. května 2017 v aule České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.

Obrázek 5: V aule ČZU

Obrázek 6: Po promoci
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Ukončení zimního semestru 2017/2018 se studenty Virtuální univerzity 3. věku.
Společné vánoční posezení proběhlo v úterý 12. prosince 2017 v příjemném
prostředí Penzionu Za Vodou.
Studentům držíme pěsti k závěrečným testům a děkujeme za jejich pozitivní
energii, kterou by jim mohl kdekdo závidět.

Obrázek 7: V Penzionu Za Vodou

Obrázek 8: Pan Wajsar – student VU3V čte svou povídku

26

Obrázek 9: Z vánočního setkání
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DĚT SK É ČT E N ÁŘ ST V Í

Obrázek 10: Certifikát za 2. místo v celostátní soutěži
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2. místo pro Slavoj

Ve čtvrtek 1. června 2017 získala naše knihovna 2. místo v celostátní soutěži
Kamarádka knihovna 2016 v kategorii obcí od 14.001 do 25.000 obyvatel.
Pětičlenná komise hodnotila vše, co spojuje knihovnu s dětskými čtenáři.
V první části je posuzováno vysvědčení = hodnocení knihovny dětmi do 15 let.
V té druhé byly hodnoceny statistické údaje od nákupu knih přes výpůjčky až po
celkový počet dětských uživatelů. Vysvědčení společně s dobrou statistikou nás
dovedlo do finále, kde porota posuzovala připravované akce pro dětské čtenáře
a osobně také prostředí knihovny.
Při slavnostním vyhodnocení v MZK v Brně se ostatní finalisté dozvěděli, že,
kromě jiného, každoročně připravujeme na 400 výchovně vzdělávacích
a kulturních akcí, jsme zapojeni do hry geocaching, i že „královédvorský Slavoj
je plný zvířat“. Věřte, že uvedená citace nebyla myšlena jako metaforické
vyjádření vlastností královédvorských knihovníků, ale přiblížení vzhledu naší
knihovny.
Na místě je poděkování všem dvorským knihovnicím, ale především Martině
Voňkové a Denise Všetečkové, které s dětmi pracují. Poděkování patří také
jedinému knihovníkovi – Františku Zoufalému, který je dětem známý jako
Nečterád nebo král Abecedník I.

Slavoj je plný zvířat

„Královédvorský Slavoj je plný zvířat“, zaznělo při vyhodnocování celostátní
soutěže Kamarádka knihovna v brněnské knihovně ve čtvrtek 1. června 2017
z úst předsedkyně KDK SKIP Heleny Schlesingerové. U obecenstva tím
dosáhla úsměvů na rtech. Cílem pravděpodobně nebylo pobavení nás
přihlížejících, ani metaforické vyjádření vlastností královédvorských knihovníků,
ale přiblížení vzhledu naší knihovny. Ono to tak totiž opravdu je.
V oddělení pro děti, kde jsou regály plné naučné literatury umístěné mezi
malbami s africkou zvířenou, je umístěné také terárium s křiklavě zelenými
ještěrkami. Felsumy madagaskarské jsou velmi rychlá zvířata, slouží tedy
pouze pro pozorování jejich chování za bezpečnými skleněnými stěnami. Snad
proto, aby měly děti možnost některé zvíře také pohladit, jsme do druhého
terária, umístěného v oddělení pro děti umístili agamu vousatou, která proti
hlazení a chování nemá sebemenší výhrady. Na chodbě před dětským
oddělením stojí na vyřazených knihách pro změnu nervy uklidňující akvárium,
kde mírumilovně proplouvá několik desítek různobarevných rybiček. Výše
zmíněná zvířata máme v knihovně celoročně. Jinak je to s posledním chovným
druhem, kterým se chlubí naše knihovna pouze od jarních měsíců do podzimu.
Včely.
(článek byl publikován v celostátním knihovnickém časopisu Čtenář)
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Nejúspěšnější literární soutěž roku 2017
Provedou nás městem, právě jejich questem
Questing je takový geocaching bez mobilní techniky. Ke hře je potřeba pouze
papír a psací náčiní. Soutěž o nejlepší quest (hledačku) vyhlásila knihovna
v Březnu – měsíci čtenářů. Pro všechny zájemce jsme v knihovně jeden
ukázkový quest připravili. Zájem byl značný, ale přesto nám byly k vyhodnocení
předány hledačky pouze dvě. Ono totiž nestačí pouze vymyslet text a tajenku
na dané téma, ale celý text by se měl také rýmovat. A to není až tak
jednoduché. Andrea Erbenová pro nás a návštěvníky našeho města připravila
procházku dlouhou 2,5 km. Při té nás postupně seznamuje s celou historií
našeho města. Studenti SŠIS pod vedením Mgr. Jany Hojné sestavili hledačku,
která provází účastníky hry pouze centrem města a je tedy podstatně kratší.
Oba questy jsou velmi povedené a pokud budete mít chuť a čas, bude přát
počasí, můžete si obě trasy projít. Podklady jsou k dispozici zdarma
v informačním centru a v Městské knihovně Slavoj. Autorům moc děkujeme a
věříme, že si obě hledačky své příznivce najdou. Vždyť jak píše Andrea
Erbenová „Dvůr Králové je malebné malé město, mnoho krásy skrývá přesto.“.
Přejeme pěknou zábavu a bystrou mysl při luštění tajenky.
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2017 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
5.066.292,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 4.414.000,- Kč;
vlastní výnosy z hlavní činnosti ve výši 512.470,- Kč; výnosy z hospodářské
činnosti 57.822,- Kč; dotace ze státního rozpočtu 82.000,- Kč. Příjmy z hlavní
činnosti jsou tvořeny z poplatků od čtenářů a uživatelů. Další příjmy z hlavní
činnosti představují placené jazykové kurzy, organizace vzdělávání pro seniory
(VU3V) a příjmy za služby knihovny, které v souladu s ustanovením zákona
č. 257/2001 Sb., o veřejných informačních službách, může knihovna zpoplatnit.
Jedná se zejména o reprografické služby, tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací akce. Do příjmů z hlavní činnosti je započítán také prodej knih, které knihovna vydala. Za rok 2017 byly prodány knihy v celkové hodnotě 96.160,- Kč.
Za prodej reklamních předmětů – placek utržila knihovna částku 8.241,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2017 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru, 0,5 THP (úklid prostor knihovny). DPP
a DPČ byly uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, lektorkami jazykových kurzů
a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.

PŘ E HL E D Z AM Ě ST N ANC Ů V E ST ÁL ÉM P R ACO VN ÍM PO M Ě R U

Mgr. Marta Staníková: ředitelka knihovny
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Mgr. Sabina Kubizňáková (do února Lukáš Malý): oddělení pro dospělé čtenáře,
správa webových stránek
DiS Denisa Všetečková: oddělení pro dospělé čtenáře, veřejný internet a hudební oddělení
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
Šárka Antoňáková (od září 2017): oddělení pro dospělé
František Zoufalý (do září 2017): veřejný internet a hudební oddělení
Martina Lexová Kozáková: uklízečka
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PŘÍLOHA

KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR

I

Knihovna v lednu
Od 1. 1. – 15. 3.
Anketa Suk – čteme všichni
24. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem.
Hlasujte pro knihu roku 2016. Hlasovací lístky jsou k dispozici v oddělení pro děti a na
webu knihovny. Všechny odpovědi budou slosovány. Pět výherců pojede na
vyhodnocení ankety do Památníku národního písemnictví v Praze a tři obdrží od
knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem
na adresu knihovna@slavoj.cz.
2. 1. od 9.30 hodin
Zpívání v knihovně tentokrát s hudební skupinou CEDR
CEDR
Zveme srdečně malé, i velké, zvláště však školní děti na Zpívání v knihovně - tentokrát
s hudební skupinou CEDR. Zimní a tříkrálové písně, jamm a souborová improvizace,
koledy jen tak pro radost a legraci v sálku knihovny. Vstup volný.
13. 1. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Čteme, posloucháme a povídáme si. Pravidelné odpolední setkání v knihovně nad
dětskou knížkou. Program je určen pro děti od 5 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup
zdarma.
14. 1. od 15. 00 hodin
O lesním krmítku
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, děti
10,-Kč. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
20. 1. od 9.30 hodin
Hejbánek – Rolnička
Hana Smotlachová
Úvodní hodina logopedických her s rytmickými nástroji. Společné chvíle rodičů a dětí
obohatí, mimo jiné, i pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. Vhodné pro děti ve věku 2
– 3 roky s doprovodem rodiče. Kapacita je omezena na 10 dětí ve skupině. Kurz
obsahuje 10 lekcí. Koná se vždy v pátek v sálku knihovny. Přihlášky a podrobnější
informace na tel. 605 059 361.

25. 1. od 18.00 hodin
Zelené potraviny jako šance na změnu
Jana Kaplanová
Přijměte pozvání na setkání s ochutnávkou. Dozvíte se, co jsou zelené potraviny GW
a co umí a jak drobnou změnou lze podpořit naše zdraví. Lektorka se s vámi podělí
o své zkušenosti s ječmenem a chlorellou. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

II

31. 1. od 10.00 hodin
VU3V
Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské univerzity
v Praze. Témata letního semestru 2016/2017: Dějiny oděvní kultury III a Cestování –
co jste možná nevěděli. Pokud jste v seniorském věku a máte chuť načerpat nové
informace, přidejte se. Přihlášky přijímáme do 27. ledna a jsou k dispozici v oddělení
pro dospělé. Pro podrobnější informace volejte na telefon 721 390 348 nebo pište na email stanikova@slavoj.cz.
1. 2. – 17. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní
ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude
probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné předem domluvit v oddělení pro děti nebo
na tel. 499 320 157.

III

Pohádkoterapie
Pohádkoterapie je netradiční setkání malých školáků či předškoláků s knihou. Čtou,
malují, hrají hry a mnohdy také divadlo. O pořad je velký zájem převážně z řad
školních družin. Na konci roku 2017 se pohádkoterapie konala dvakrát v měsíci.

Obrázek 11: Plakát pohádkoterapie

IV

Besedy
Zelené potraviny jako šance na změnu byla jedna z besed, které knihovna pořádá pro
širokou veřejnost.

Obrázek 12: Plakát na besedu

V

Knihovna v únoru
1. 2. – 17. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní
ceremoniál za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude
probíhat v sálku knihovny. Termín je nutné předem domluvit v oddělení pro děti nebo
na tel. 499 320 157.
17. 2. od 13:30 hod
Pohádkoterapie
Netahej vlka za ocas - Oldřiška Ciprová
Děti, slýcháváte od dospělých přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům a nevíte úplně, co
to vlastně znamená? Tak v této knížce se dozvíte například, kde dávají lišky dobrou
noc, proč psi, kteří štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk nesmí tahat za ocas.
Program je určen pro děti od 7 let.
18. 2. od 15. 00 hodin
Princezna Rozmařilka
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
do 26. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky/mírně pokročilé
Jak na internet pro úplné začátečníky/mírně pokročlé. Využití internetu a moderních
komunikačních technologií. Od 7. do 29.3. proběhne celkem osm dvouhodinových
lekcí. Výuka bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu, začátečníci od 9.00 do
11.00 hodin, mírně pokročilí od 17.00 do 19.00 hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je
omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně v hudebním oddělení. Více informací
na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

VI

14. února se pravidelně neslaví pouze Den svatého Vantýna, ale v tento den se slaví
také Mezinárodní den darování knih. Knihovna v tento den udělala malou radost lidem
ležícím na oddělení LDN dvorské nemocnice a třídě Medvídků v Mateřské škole E.
Krásnohorské.

Obrázek 13: Plakát na akci

Obrázek 14: Darované knihy královédvorské nemocnici
VII

Obrázek 15: Poděkování za darované knihy MŠ E. Krásnohorské

Obrázek 16: Paní učitelka s dětmi prohlíží darované knihy
VIII

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny je tradicí již 15 let. Je to jedna z akcí, která
podporuje zájem dětí o knihy a četbu.

Obrázek 17: Plakát na Pasování prvňáčků na čtenáře

Obrázek 18: Pamětní list
IX

Loutkové divadlo Klíček dělá radost svým představením hlavně těm nejmenším. Ve
Slavoji se maňáskové pohádky hrají pravidelně od října do konce dubna.

Obrázek 19: Plakát LS Klíček

X

Knihovna v březnu
- měsíci čtenářů
1. 3. – 24. 11.
Lovci perel - soutěž
Vytáhněte si z regálu knižní perlu, přečtěte ji a správně odpovězte na otázky. Za
každou přečtenou knihu získáte nejen skutečnou perličku, ale také moriony, které
můžete směnit za úžasné věci. Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěžní hry na podporu
čtenářské gramotnosti proběhne v sobotu 2. 12. 2017 při akci Den pro dětskou knihu.
Podrobná pravidla hry jsou k dispozici na www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení
pro děti.
1. 3. – 30. 4.
Quest - výstava
Co je to quest? Jak vypadá? Bez čeho se správný quest neobejde? Na všechny tyto i
další otázky vám odpoví výstava o qustingu umístěná v prostorách knihovny.
1. 3. – 30. 6.
Proveďte nás městem, právě vaším questem
Soutěž pro všechny věkové kategorie. Vytvořte pro ostatní zábavnou procházku
městem nebo okolím. Může být dlouhá jen několik set metrů nebo i pár kilometrů. Pro
inspiraci jsme pro zájemce připravili krátký knihovnický quest neboli hledačku na jehož
konci čeká úspěšné luštitele poklad. Plánujete vytvořit quest na téma V. Hanka a
Rukopis Královédvorský a chybí Vám základní informace? Dojednejte si v knihovně
termín, co potřebujete, se dozvíte a můžete začít tvořit. Pořad pro školní kolektivy.
V provozní době se mohou zapojit také rodiče s dětmi. Školy prosíme o domluvu
termínu na tel. 499 320 157. Nejlepší questy budou vyhodnoceny a předány do
informačního centra, kde budou k dispozici návštěvníkům našeho města.
3. 3. od 18.00 hodin
Reiki
Daniela Roudná – mistr Reiki
Reiki je vesmírná všepronikající energie, která harmonizuje tělo, které se pak umí samo léčit. Reiki si můžeme představit jako paprsky, jejichž pomocí přenášíme vesmírnou energii. Je to nejjednoduší přírodní uzdravující metoda. Přijďte se dozvědět něco
víc. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
14. 3. od 18.00 hodin
O trénování paměti – Jak na čísla
Marta Staníková
Co netrénujeme, zakrní. Mozek je sval jako každý jiný a pokud chceme, aby nám dobře
sloužil, cvičme ho. Pokud jsme mozkovou kapacitu už vyčerpali a přesto si
potřebujeme pamatovat, musíme náš mozek přelstít. Jednu z možných metod, jak na
čísla, si vyzkoušíme v sálku knihovny. Vstup zdarma.
XI

15. 3. od 18.00 hodin
Národní parky v USA
Dr. Ladislav Hanousek
„Individuální cesta do USA je mnohem méně nesnadná než si dokážete představit“.
Jaké dokumenty potřebujete, jak na zapůjčení auta v USA, o čepování benzínu, jak
zajistit individuální ubytování. Dobré rady a poutavé vyprávění o národních parcích
USA proběhne v sálku knihovny, vstupné 30,- Kč.
17. 3. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Vítáme jaro
Odložte kabáty, rukavice, šály! Letošní mrazivá zima už pomalu končí, tak vynesme
Moranu. Vlády se ujímá jaro. Přivítejme ho jarními písničkami a příběhy. Program je
určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
18. 3. od 15.00 hodin
Kocour v botách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti.
22. 3. od 18.00 hodin
Jiří Hájíček
Autorské čtení s projekcí.
Pan Jiří Hájíček představí svůj román Zloději zelených koní, který pojednává o
fenoménu nelegálního dobývání vltavínů na jihu Čech, podle kterého byl v loňském
roce natočen celovečerní film.
Součástí autorského čtení bude také povídání s autorem o dalších jeho knihách např.
Selské baroko, Rybí krev a nejnovější knihy Dešťová hůl.

XII

Pohádkoterapie je určena převážně dětem, které jsou ve školní družině, ale pravidelně
ji navštěvují také rodiče s dětmi z řad veřejnosti. Program navštěvují ZŠ Schulzovy
sady a ZŠ Podharť.

Obrázek 20: Plakát na Pohádkoterapii

Obrázek 21: Děti a jejich vyrobená Morana

Obrázek 22: Děti při výrobě
XIII

Obrázek 23: Plakát k propagaci soutěže

XIV

Proveďte nás městem, právě vaším questem. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti
200. výročí nalezení Rukopisu Královédvorského.
Provedou nás městem, právě jejich questem
Questing je takový geocaching bez mobilní techniky. Ke hře potřebujete pouze papír a
psací náčiní. Soutěž o nejlepší quest (hledačku) vyhlásila knihovna v Březnu – měsíci
čtenářů. Pro všechny zájemce jsme v knihovně jeden ukázkový quest připravili, zájem
byl značný, ale přesto nám byly k vyhodnocení předány hledačky pouze dvě. Ono totiž
nestačí pouze vymyslet text a tajenku na dané téma, ale celé by se to mělo také
rýmovat. A to není až tak jednoduché. Andrea Erbenová pro nás a návštěvníky
našeho města připravila procházku dlouhou 2,5 km. Při té nás postupně seznamuje
s celou historií našeho města. Studenti SŠIS pod vedením Mgr. Jany Hojné sestavili
hledačku, která provází účastníky hry pouze centrem města a je tedy podstatně kratší.
Oba questy jsou velmi povedené a pokud budete mít chuť a čas, bude přát počasí,
můžete si obě trasy projít. Podklady jsou k dispozici zdarma v informačním centru a
v Městské knihovně Slavoj. Autorům moc děkujeme a věříme, že si obě hledačky své
příznivce najdou. Vždyť jak píše Andrea Erbenová „Dvůr Králové je malebné malé
město, mnoho krásy skrývá přesto.“. Přejeme pěknou zábavu a bystrou mysl při luštění
tajenky. (článek byl publikován v NKR)

Obrázek 24: Děti luští knihovnický quest

Obrázek 25: Ukázka mapy questu
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Ukázka:

Knihovnický quest

Za konvičkou čaje
Obtížnost questu: lehká
Délka: 15 minut
Vybavení na cestu: tužka
Začátek: sálek Městské knihovny Slavoj
Zakončení hledačky: prostory Městské knihovny Slavoj
1.
Jste ve Slavoji, v knihovně městské
a věříme, že se vám to tu bude zdát hezké.
Pokud se vám heslo rozluštit podaří,
v čajovně vám rádi čaj uvaří.
Dejte se do toho, v oddělení pro děti,
zde dostanete quest a tužku.
Informace o knihovně musíte zjistiti,
začněte u lvího růžku.
Jak se jmenují ještěrky, které jsou umístěné mezi naučnou literaturou v oddělení pro děti?

Obrázek 26: Studenti SŠIS s paní učitelkou Hojnou na
knihovnickém questu
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Výherní questy:
SŠIS Dvůr Králové nad Labem

XVII

XVIII

XIX

Naším městem s prima questem
aneb po stopách historie
Autor: Andrea Erbenová
Obtížnost: snadná
Délka hledačky: 2,5km, 1,5 - 2 hodiny klidné procházky
Doporučené vybavení na cestu: tužka
Začátek: Náměstí T.G. Masaryka
Konec: tamtéž
Podniknout možné celoročně
Upozornění: trasa vede částí kolem rušné komunikace, dbejte zvýšené opatrnosti při
přecházení vozovky.
Na konci questu tě čeká tajenka. Pozorně sleduj text, který ti napoví a rozhlížej se
kolem sebe. Hledaná slova pak napiš na příslušné řádky. Písmena označená číslem,
využij k vyluštění tajenky.

Přeji hodně štěstí a krásný zážitek při procházce naším
městem.
Dvůr Králové je malebné malé město,
mnoho krásy skrývá přesto.
Jako osada Dvůr ve 12.století vznikla
ve 14.století již hradbami obehnána byla.
Roku 1392 se Dvůr stal královským městem
věnným
s Václavem IV. a Žofií Bavorskou propojeným.
A tak přibyl k názvu přídomek Králové,
později tu žili i známí Lucemburkové.
Roku 1437 zapsal město Zikmund své manželce,
známé a krásné ženě Celské Barborce.
Střediskem obchodu a řemesel bylo,
tkalcovství a barvířství tu tradici mělo.
V okolí se odedávna len pěstoval,
proto se tu mnohý textilu věnoval.
1.
Nacházíš se na náměstí T. G. Masaryka
i on tudy projížděl, jak praví kronika.
Rozhlédni se okolo, budov je tu celkem dost,
spousta krásných detailů, tvým očím pro radost.
Najdi velký světlý dům se znakem města ve štítu.
Jistě každý uhádne, že Městský úřad sídlí tu.
Vlajka města má _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ barvu.
20

2

11

2.
Nalevo se otoč, hotel Centrál vyhledej,
XX

vedle něj, Městská spořitelna, pečlivě se podívej.
Starobylá budova, přenádherně zdobená,
se symboly bohatství, v secesním slohu stavěná.
Jaká dvě obydlí pro zástupce z říše hmyzu na budově vidíš:

___

16

3.
Na konci podloubí je Stará radnice,
na ní krásné hodiny, staré jsou velice.
Věřte, či nevěřte, tři ručičky mívaly,
kdysi i čtyřiadvaceti hodinový čas hlásaly.
Sluneční hodiny, fasáda s psaníčky,
možná se tu scházely bohaté paničky.
Co značí nápis v latinském jazyce,
na konci dozvíš se, zajímavý je velice.
Opiš jméno zapsané na slunečních hodinách : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
18
22

4.
Na druhém podloubí je dům č. p. 85.
Má pilíře zdobené lvy, spatříš ho hned.
Ve štítu je socha sv. Jana Nepomuckého,
patrona zpovědního tajemství a národa českého.
O kousek dál na stejném podloubí,
je důležitá budova, co uměním se chlubí.
Najdeš tu výborné hudebníky i tanečníky,
ale i šikovné dramatiky a výtvarníky.
Na jednom z pilířů je umístěná cedule,
kde se dozvíš další informace o budově.
Čí jméno nese ZUŠ ? _ _

_________
9

24

a galerie? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4

5.
Nádherné na pohled a dominantou náměstí,
je umístěné uprostřed Mariánské sousoší.
Ve stylu rokoka, na špici s Pannou Marií,
čtyři svatí uprostřed a šest dalších na úpatí.
Autorem sousoší je Josef Procházka,
byla to pro něho významná zakázka.
Jaké zvíře má u sebe socha u branky? _ _ _ _
23

6.
Máme tu i kašnu se sochou Záboje,
jenž postavou z Rukopisu královédvorského je.
Na sobě staroslovanský kroj, při sobě meč a štít,
XXI

v ruce varyto, ze kterého by mohla krásná hudba znít.
Ze skály pryští tři prameny,
čistoty, zdraví a stálosti znamení.
Autory kašny jsou zdejší rodáci,
F. a A. Wagnerovi. Díky jim za práci.
Opiš nápis psaný zlatým písmem: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7

4

15

Jak vidíš, máme tu mnoho krásných domů,
naše náměstí vybrali do reklamy na Tomu.
Teď už ho ale opustíme,
po krásách města se vypravíme.
Stojíš li u kašny, za zády radnici,
uvidíš přes sebou Přemyslovu ulici.
7.
Vydej se po ní, je celkem krátká,
na konci vlevo jsou malá vrátka.
Nejstarší ve městě dřevěná roubenka,
dříve dům pana Šmída, soustružníka.
Později posloužila jako četnická stanice,
velitelství kasáren, barvírna, prostě využitá velice.
Napiš jméno krále hor, který zdobí téměř každé okno: _ _ _ _ _ _ _ _
14

Jdi podél roubenky, stále po chodníku,
po levé ruce budeš mít polikliniku.
Pokračuj dále, až uvidíš trávníček
po pravé ruce a na něm pomníček.
Kdysi zde židovská Synagoga stávala,
nyní je tu Davidova hvězda, aby památku uctívala.
Rozhlédni se a po nejbližším přechodu na druhý chodník přejdi,
kruhový objezd zdobený surikatami obejdi.
Jdi dál Legionářskou ulicí,
Billu budeš mít po pravici.
Bezpečně přejdi po přechodu,
který se nachází kousek od obchodu.

8.
Právě stojíš u pošty české,
lidé zde posílají pohledy hezké.
Kdo byl bratr Jaroslav David? _ _ _ _ _ _ _ _

__________

12

5
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9.
Nalevo od pošty na upraveném trávníku,
nachází se sochy oslavující Afriku.
Přečti si ceduli, sochy si prohlédni,
kousíček poodstup, na sochy pohlédni.
Co vidíš? _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _
15

17

Po stejném chodníku dále se dej,
po malé chvilce tři přechody překonej.
Po levé ruce teď policii ČR máš,
k dalšímu úkolu jistě pospícháš.
Před Hartským potokem zahni doleva,
uzounká ulička od provozu úleva.
10.
Najednou před tebou nádvoří se otevře,
barokní studnu má a domy dřevěné dveře.
Původně zemanský dvůr, sýpka, konírna a bydlení.
Nyní muzeum, výstavní síň a galerie umění.
Můžeš zde navštívit stálou expozici dějin města,
dozvíš se, kudy se ubírala textilní cesta.
Zažiješ tu vánoční náladu i v létě,
s expozicí vánočních ozdob rozvážených po celém světě.
Kolik dřevěných trámů podpírá dřevěný ochoz? _ _ _ _ _ _ _
21

19

8

1

Až prohlédneš si nádvoří, muzeum obejdi,
zastav se před branou a na sochy pohlédni.
11.
Bránu nech za zády a vydej se vpřed,
do Tylovy ulice vlevo zahni hned.
V č. p. 512 se Městská knihovna nachází,
spousta občanů sem denně dochází.
Knihy tu mají pro děti i dospělé,
můžeš tu zahlédnout i zvířecí přátele.
Od r. 1881 ve městě svou tradici má,
jako čtenářský a literární spolek Slavoj kdekdo
ho zná.
Kolik oken je na přední straně budovy (do Tylovy ulice)?

__________
9

12.
Tylovou ulicí se k dalšímu bodu blížíš,
Šindelářskou věž už jistě v dálce vidíš.
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8

Po cestě si dům č. p. 508 prohlédni,
šesti ženským hlavám do očí pohlédni.
Od věže dělí tě už jen pár kroků,
ze shora uslyšíš holubí vrkú.
Poslední dochovaná ze čtyř hradebních věží,
sama teď z výšky naše město střeží.
Kolik metrů je vysoká Šindelářská věž? _ _ _ _ _ _
14

1

13.
Pokračuj dál Věžní ulicí,
dávej pozor na auta na silnici.
Vykračuj si směle, s úsměvem a vesele,
před sebou máš kostel sv. Jana Křtitele.
Šedesát čtyři metrů vysokou věž
rozezní zvony, tři tam jsou, veř.
Největší z nich jmenuje se sv. Jan,
roku 1505 byl do věže dán.
Umíráček a Čapek jsou jména dalších dvou,
na nedělní mši tě jejich zvuky zvou.
V kostelní kobce r. 1817, 16. září
se Václavu Hankovi Rukopis královédvorský nalézt daří.
Tento dokument výrazně národní obrození ovlivnil
a naše město do českých dějin navždy zasadil.
Nalevo od kostela si nezapomeň Lapidárium prohlédnout,
můžeš zde portály a empírové náhrobky zahlédnout.
Je tu i zbytek hradební zdi,
podél ní na náměstí Republiky jdi.
Odpustkové oratorium tu uprostřed stojí,
sousoší sv. Jana Nepomuckého tři sochy pojí.
Josef Procházka autorem je,
toto dílo naše město zkrášluje.
Jaká ulice vede od kostela směrem k náměstí? _ _ _ _ _ _ _ _ _
13

_____

16 14

10

Před kostel se vrať a měj ho za zády,
pokračuj vpřed a objevuj záhady.
14.
První ulicí doprava z kopce dolů běž,
jsou tu zbytky Horní brány, dříve tu stála věž.
Hned za bránou do Valové uličky se dej,
po levé ruce si zbytky hradeb prohlížej.
Jak se nazývají části, které tady zbyly z Horní brány? _ _ _ _ _ _
13

15.
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Právě se nacházíš na náměstí Václava Hanky,
před vánoci bývá tu jarmark a stánky.
Stojí tu fontána “Rukopisy“ z kamene krásného,
od místního sochaře Jaroslava Černého.
Na lavičce u ní odpočiň si trošinku,
budovy okolo mají svou vzpomínku.
Novorenesanční skvost se šedou fasádou,
oblouky u vchodu dovnitř nás zvou.
Městské kulturní zařízení se uvnitř skrývá,
v Hankově domě skvělý program bývá.
Budova je zdobena několika andílky,
ale také portrétem Václava Hanky.
Co se nachází za zdí, která lemuje z jedné strany náměstí?

_______
5

16.
Oděna do žluta budova další je,
kino Svět každý den filmy tu přehraje.
Původně budova Sokolu patřila,
spousta měšťanu tady cvičila.
Portrét Miroslava Tyrše nad vstupem je,
pár sokolů v kroji ho ze stran obklopuje.

U jednoho sokola jsou vyobrazené _ _ _ _ _ a u druhého _ _ _.
21

3

2

17.
Před tebou odkrývá se náměstí Odboje,
nádherná budova Gymnázia tu je.
Postavena v letech 1894 – 1895,
už je to opravdu pěkných pár let.
Kolik lvích hlav zdobí okraj střechy? _ _ _ _ _
15

18.
Uprostřed náměstí je památník Odboje,
poselství národu do něj vytesané je.
Z královédvorského pískovce ho Fr. Bílek zhotovil,
autorem návrhu však J. Horejc a V. Kvasnička byl.
Opiš nápis z pomníku: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5

20

______ ______ _ ___ ____

_____ ____ __ ____

7

19

22

10

9
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24

3

__

____ _____ ________
6

18

19.
Kolem lékárny Revoluční ulicí pokračuj dál,
kdysi tu hned z kraje obchod T. Bati stál.
U č. p. 72 se na chviličku zastavíš
a pár úkolů vyplníš.
Rozhlédni se zapiš názvy dvou zvířat, která zdobí domy: _ _ _ a _ _ _ _ _ _ .
5
17

Oblouk nad balkónem domu s č.p. 76 je tvořen _ _ _ _ _ _ _ _ kameny.
1

23

Jestli máš hotovo, jdi dál až na náměstí,
do cíle jsi dorazil v pořádku, naštěstí.
Zbývá už jen tajenku vyplnit,
a pak se dobrotou v cukrárně odměnit. :)
Nápis na Staré radnici znamená:
_____

1 2 3 1 4

___ ________ ________,______ ___,
5 6 7

3 2 3 8 9 10 5 11

______ ______, ________
1 19 2 15 1 8
1 3 24

20 16 4 21 10 3

12 13 14 1 3 4 15 1

7 10 16 17 18 2

_ _ _ _ _, _ _ _

20 14 22 4 9 8 9 8

Děkuji za pozornost

7 11 19

________.

13 19 8 9 14

23 1 11

12 16 2 22 2

Andrea Erbenová :)
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Lovci perel – soutěž probíhá od 1. března daného roku do poloviny listopadu. V Den
pro dětskou knihu jsou vyhlášeny výsledky a předány ceny vítězům.
Lovci perel 2017 – shrnutí
zúčastnilo se 71 čtenářů (r. 2016 49 čtenářů)
přečteno 844 knih (o 264 knih více než v r. 2016)
místo Nedvědová Martina
místo Erbenová Aneta
místo Peteráč Štěpán

Výsledková listina - Lovci perel 2017
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. - 8.

jméno
Nedvědová Martina
Erbenová Aneta
Peteráč Štěpán

Čechová Linda
Klust
Hajnyš Lukáš
Kukal Aleš
Baťová Laura
9.
Šotolovi
10.
Paleček Lukáš
11.
Motlová Kristýna
12.
Bartošovi
13.
Tomášková Tereza
14. - 17. Kulhavá Daniela
Toman Stanislav
Švábová Natálie
Vyšanská Anna
18.
Geislerová Sofie
19.
Vojtíšek Daniel
20. - 21. Smolíková Karolína
Davidová Helena
22.
Bukovská Marie

počet přečtených knih
83
82
74
55
34
32
27
27
24
22
21
20
19
17
17
17
17
15
13
11
11
10

Obrázek 27: Prodej za moriony
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Obrázek 29: Plakát k soutěži Lovci perel
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Autorské čtení probíhá v knihovně minimálně jednou do roka. Tentokrát jsme
pozvali k nám do knihovny Jiřího Hájíčka – autora knih z venkovského
prostředí.

Obrázek 30: Plakát k autorskému čtení

Obrázek 31: Jiří Hájíček

Obrázek 32: Autogramiáda
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V Národním týdnu trénování paměti byl realizován 1 kurz, který byl zaměřen na
matedo zapamatování čísel. Pro každého, kdo je seznámen s použitými
mnemotechnickými pomůckami, není problém zapamatování např. sto čísel,
které následují za všem známým číslem π (3,14….).

Obrázek 33:Plakát k Národnmuí týdnu trénování paměti

XXX

Obrázek 34: Plakát na akci
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Společnou akci k podpoře dětského čtenářství organizuje Klub dětských
knihoven SKIP ČR pro více než 98.000 dětí i dospělých. Sedmnáctý ročník
pohádkové Noci s Andersenem proběhl v pátek 31. března 2017 ve více než
1.660 řádně registrovaných čtecích místech celého světa.

Obrázek 35: Plakát k Noci s Andersenem
XXXII

Obrázek 36: Děti v Kostele sv. Jana Křtitele

Obrázek 37: Tematické potraviny při Noci

Obrázek 38: … a spaní v sálku knihovny
XXXIII

Knihovna v dubnu
1. 4. od 19.00 hodin
Filip Pýcha a Nany Hudák
Společný koncert písničkářů Filipa Pýchy (Dvůr Králové nad Labem) a Nany Hudáka
(Prievidza). Koná se v sálku knihovny. Vstupné 70,- Kč.
6. 4. od 18.00 hodin
Lidové zvyky a křesťanské symboly Velikonoc
Josef Langfelner
Tak jako každý rok máme před sebou Velikonoce, svátek plný klidu a radosti. Beseda
na téma velikonočních zvyků a symbolů se uskuteční v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
12. 4. od 18.00 hodin
Japonsko
Jirka a Alena Márovi
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. Nahlédnete
přímo do života japonské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně
navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si
můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.

21. 4. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
České jazykolamy
Tato zábavná knížka pomáhá dětským čtenářům zvládat úskalí českého jazyka.
„Lámat si jazyk“ může být i legrace. Nevěříte? Přijďte mezi nás! Program je určen pro
děti od 7 let a koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
21. 4. od 18.00 hodin
Pozitivní přístup k rodičovství
Daniela Roudná
Jak vést děti ke spolupráci, jak nastavit hranice a jak děti motivovat? Přijďte se
dozvědět něco víc. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
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Společný koncert písničkářů Filipa Pýchy a Nany Hudáka. Příjemný večer pro všechny
příchozí posluchače.

Obrázek 39: Plakát na koncert
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Obrázek 40: ..a ani my posluchači jsme se nenudili

Obrázek 41: Filip Pýcha

XXXVI

Márovi patří bezesporu k těm nejlepším cestovatelům a vypravěčům.

Obrázek 42: Plakát na akci
XXXVII

Knihovna v květnu
2. 5. – 31. 8.
Prodejní výstava RNDr. Dany Holečkové
RNDr. Dana Holečková se zaměřuje zejména na malby zvířat různými technikami
včetně kresby na zakázku. Provozuje výtvarný ateliér, vyrábí sešity „Portréty zvířat“,
pexesa, kalendáře aj. Výstava bude probíhat v prostorách knihovny.
6. 5. Uzavření knihovny
V sobotu 6. 5. bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
16. 5. od 9.00 do 12.00 hodin
Setkání akční skupiny žen
Jak založit spolek a jiné právní uskupení
Jak žádat o grant, dotaci nebo sponzoring? Jak si rozdělit role v týmu? Jak strategicky
plánovat? Přijďte a zapojte se do života města a okolí. Vstup volný pro matky dětí do
15 let a samoživitelky.
17. 5. od 17.00 do 20.00 hodin
Základy první pomoci
Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo
dokonce sám poskytovat, první pomoc. Základní teorií, ale hlavně praktickým nácvikem
vás provedou záchranáři zdravotnických záchranných služeb. Kapacita kurzu je
omezena. Cena 600,- Kč. Výstupem kurzu je certifikát o absolvování. Koná se v sálku
knihovny.
19. 5. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie – Dědovy říkanky
Hravé verše o zvířátkách, které děti potkávají na dvorku, v přírodě a v ZOO. Přečteme
si knížku plnou básniček, kde každá básnička je zároveň i hádankou. Přijďte si
vyzkoušet, jestli jste dobří hádači. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup volný.
19. 5. od 18.00 hodin
Ženské tělo a jeho zdroj nevyčerpatelné síly, lásky a ženskosti
Sylvie Pokorová
Seminář na téma ženského těla. Jak získat zpět svoji ženskost, vášeň a sílu? Jak odložit hluboko
uložené emoce, které programují, zda budeme šťastné, svobodné a milující? S sebou si přineste
svoji oblíbenou květinu. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
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24. 5. od 18.00 hodin
Křest knihy Kouzelný Les Království
Petr Havránek
Nová knížka Petra Havránka se odehrává v Lese Království, nedaleko Dvora Králové
nad Labem. Příběh ze středověku je plný pohádkových bytostí a zloduchů, ale také
hodných a dobrých lidí i rozličných tvorů. Přijměte pozvání na křest knížky, jehož
součástí bude mimo jiné také autorské čtení. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.

Obrázek 43: Plakát na akci

Obrázek 44: Křest knihy Kouzelný Les Království
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Obrázek 45: Plakát k výstavě Dany Holečkové
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Marek Šolmes Srazil

Obrázek 46: Plakát na kurz 1. pomoci
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Marek Šolmes Srazil – 3 představení (ZŠ + MŠ)
Vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku a již od svých 14 let, kdy se stal
rádcem v turistickém oddíle, zasvětil svůj život dětem. Působil devět let jako třídní
učitel v mateřských školách v Praze. Nyní spolupracuje s několika MŠ v Praze, vede
dětské hudební kroužky, učí děti na kytaru, vede „Šolmesův dětský klub“ pro děti od 3
do 10 let a je hlavním vedoucím turistického oddílu Vlčata (od roku 1998, jeho členem
je od roku 1984). Marek je také spisovatel, skladatel, zpěvák, kytarista a vedoucí
kapely The Ignu. Vydal několik autorských knih: Pohádky do postýlky, Pohádky do
postýlky 2, Žlabák a Žlabanda, povídky Pod okny a Neotenie a sbírku básní Od Máje
do podzimu.

Obrázek 47: Marek zaujal… a nejen děti
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Knihovna v červnu
1. 6. – 30. 7.
Bazar naučných knih
Bazar vyřazené naučné literatury bude přístupný na dvorku knihovny každý všední den
v provozní době knihovny. Vybrané knihy lze zakoupit u obsluhy v oddělení pro dospělé a
v literární čajovně.
5. – 16. 6.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Vyhodnocení deníčků, do kterých si prvňáčci zapisují společně čtené knihy se svými
rodiči. Kromě krásných příběhů a příjemně strávených chvil se svými blízkými bude
letos dětem odměnou také knížka Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii. Kniha byla
vydána v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Rezervace termínů je
možná osobně v oddělení pro děti nebo telefonicky na 499 320 157.
7. 6. od 18.00 hodin
Učíme se učit
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková
Na přednášce budou posluchači seznámeni s dílem izraelského psychologa
a pedagoga Reuvena Feuersteina, s jeho teorií kognitivní modifikovatelnosti a principy
zprostředkovaného učení. Zároveň budou moci nahlédnout do tzv. instrumentů, které
se při terapii používají. Dozví se, jak lze s metodou pracovat v rámci školního
vyučování i v individuálních lekcích. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
9. 6. od 13:40 hod
Pohádkoterapie
Martin na cestě kolem světa
Děti, je vám líto, že o prázdninách nepojedete k moři jako vaši spolužáci? Netrapte se,
s knížkou „Martin na cestě kolem světa“ se postupně podíváte do různých zemí šesti
kontinentů. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
15. 6. od 10:00 hod
Setkání akční skupiny žen
Další ze setkání královédvorských žen, které se chtějí zapojit do veřejného dění ve
městě. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
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V rámci obnovy knihovního fondu se nepůjčované a zastaralé knihy pravidelně
vyřazují. Knihy jsou umístěné ve venkovních skladech knihovny a nabízeny jak do
jiných knihoven tak čtenářům.

Obrázek 48: Plakát k bazaru knih

Obrázek 49: vyřazené knihy se do skladů už nevešly
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Obrázek 50: Projekt Škola naruby
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Obrázek 51: Plakát na akci Učíme se učit
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Knihovna o prázdninách
1. 7. – 5. 8.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude otevřen ve skladu na dvorku knihovny v provozní době
knihovny. Knihy budete moci zakoupit za symbolickou cenu u obsluhy v oddělení pro
dospělé.
4. 7. od 10.00 hodin
Pohádkoterapie
Tradiční české léto
O prázdninách si přiblížíme s knížkou od Josefa Lady svátky, zvyky a obyčeje, které
neodmyslitelně patří k tradičnímu českému létu. Kromě vyprávění nebudou chybět
soutěže ani dílnička pro šikovné děti. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v
sálku knihovny.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2017/18, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé do 5. 8. 2017 nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do
31. 8. 2017.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2017/18
Přestože prázdniny a dovolené právě začínají, knihovna už pro všechny zájemce o
neformální vzdělávání připravuje nabídku jazykových kurzů, výuku internetu i Virtuální
univerzitu 3. věku. Nově bude otevřena Akademie volného času. Níže uvádíme
konkrétní kurzy.
Děti:
Angličtina pro předškoláky je určena pro děti od 3 do 7 let. Hravou formou, pomocí
pohybu, pohádek, písniček a her se děti naučí první slovíčka a věty v angličtině.
Lektorka: Mgr. Klára Pohlová
Dospělí:
Italština pro začátečníky. Lektor: Martin Vobicka
Francouzština pro pokročilé. Lektor: Mgr. Jana Hojná
Internet pro začátečníky, internet pro pokročilé.
Akademie volného času. V jednom semestru proběhne 5 přednášek na zvolené téma.
Pro první semestr nabízíme téma finanční gramotnost. Každý účastník obdrží certifikát
o absolvování. Lektoři: Eva a Jan Bartošovi.
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská
Virtuální univerzita 3. věku. Témata: Včelařství a České dějiny. Koná se bez lektora,
přednášky jsou předtočeny lektory ČZU v Praze.
Více informací včetně přihlášek je uvedeno na stránkách www.slavoj.cz/sluzby v sekci
vzdělávání.
7. 8. – 31. 8.
Všechna oddělení knihovny jsou z důvodu oprav uzavřena.
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Srpnová uzavírka z důvodu výměny oken v 1. patře knihovny (studovna, dětské
oddělení, sálek). 2. etapa výměny oken by měla proběhnout v srpnu 2018.

Obrázek 52: Rekonstrukce 2017
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Obrázek 53: Výměna oken v 1. patře - studovna

Obrázek 54: Výměna oken v 1. patře – oddělení pro děti
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Knihovna v září
Rukopisné dny
1. 9. – 31. 10.
Co se do průvodce nevešlo
Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa
spojena s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.
1. 9. – 30. 11.
Václav Hanka a Rukopis královédvorský
Pořad určený pro žáky a studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit osobně
v oddělení pro děti nebo telefonicky na čísle 499 321 157.
27. 9. od 9.00 hodin
Karel Jerie a Filip Pýcha
Setkání s komiksovým kreslířem Karlem Jerie (Šifra mistra Hanky), a Filipem Pýchou,
který připravuje knihu Rukopis královédvorský v komiksu. Určeno pro studenty
středních škol. Rezervace na tel. čísle 499 320 157.
-------1. 9. – 30. 11.
Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk
Výtvarná a literární soutěž pro děti do 16 let. Podrobné informace jsou k dispozici
v dětském oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.
1. 9. – 26. 9.
Příjem přihlášek na kurz internetu
Internet pro začátečníky/pokročilé bude probíhat od 3. 10. do 25. 10. Účastníci
absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat 4 týdny vždy v úterý a
ve středu. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě v hudebním
oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 26. září.
1. 9. – 22. 9.
Příjem přihlášek na jazykový kurz angličtiny pro začátečníky
Ing. Tomáš Hajnyš
Ve školním roce 2017/2018 bude zahájen kurz angličtiny pro začátečníky s lektorem
Tomášem Hajnyšem. Kurz se bude konat od 19. 10. každý čtvrtek od 17.00 hodin.
Přihlášky
přijímáme
osobně
v oddělení
pro
dospělé
nebo
e-mailem
knihovna@slavoj.cz. Kurz se bude konat v sálku knihovny. Počet účastníků je omezen.
1. 9. – 30. 9.
Sbírka – „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“
Celostátní sbírka na pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením
a kombinovaným postižením, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Vybrané
peníze za prodej propagačních předmětů budou použity na speciální pomůcky, které
„mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy nebo na osobní asistenty. Všem
předem děkujeme za účast.
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1. 9. – 22. 9.
Příjem přihlášek na kurz
Spolu polehoučku
Cvičení a malování s prvky tchaj-ti na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí
Elena Lahučká
Metoda využívající cvičení s prvky tchaj-ti má v sobě velký potenciál zahrnující přípravu
k výuce psaní ve smyslu péče o zdokonalování grafomotorických dovedností. Rozvíjí
soustředění, učí spolupracovat ve skupině, propojuje mysl a tělo, zaměřuje pozornost
na dýchání. Může být využita nejen u zdravých předškolních dětí, ale také u dětí
trpících různými neurovývojovými poruchami a u dětí, které mají s nácvikem psaní ve
škole problémy. Dítě přirozenou a hravou formou posílí svou schopnost naučit se
dobře psát. Kurz se koná od 2. 10. do 30. 5. 2017 každé pondělí od 16.00 hodin
v sálku knihovny. Kurzovné 450,- Kč/pol. Přihláška je k dispozici na www.slavoj.cz
nebo v dospělém oddělení knihovny. Více informací na tel. 721 390 348.
15. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Policejní pohádky
Pořádek musí být i v pohádkách! Někdy se ale policistům, strážníkům a detektivům
jejich služba pěkně zkomplikuje a pak přijdou na řadu kouzla. Není totiž zločinec jako
zločinec. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
18. 9. – 29. 9.
Slavnost Klíčování
S novým školním rokem přichází čas zjistit, co všechno prvňáčci přes prázdniny
zapomněli. V knihovně je prověří opět zloduch Nečterád, princ a spanilá princezna.
Zábavný program volně navazuje na slavnost Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Rezervace a bližší informace v dětském oddělení knihovny nebo na tel. čísle
499 320 157.
21. 9. od 16.00 hodin
Projekt ženy
Pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, chtějí realizovat aktivity ve svém
okolí nebo se zapojit do veřejného dění ve městě. Koná se v sálku knihovny. Vstup
volný.
22. 9. – 10. 11. od 9.30 hodin
Hejbánek - Rolnička
Logohrátky s rytmickými nástroji, pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. Určeno dětem
ve věku 2 – 3 roky v doprovodu dospělé osoby. Kapacita je omezena. Koná se vždy
v pátek v sálku knihovny. Přihlášky a více informací na tel. čísle 605 059 361.
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Karel Jerie a Filip Pýcha
Setkání s komiksovým kreslířem Karlem Jerie (Šifra mistra Hanky), a Filipem
Pýchou, který připravuje knihu Rukopis královédvorský v komiksu.

Obrázek 55: Filip Pýchapředstavuje chystanou knihu RK v komiksu

Obrázek 56: Karel Jerie o knize Šifra mistra Hanky
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Obrázek 57: Plakát k akci Klíčování

Obrázek 58: Klíčování
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Obrázek 59: Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ

Obrázek 60: … v prostorách knihovny
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Knihovna v říjnu
Týden knihoven (2. – 8. 10. 2017)
2. 10. – 30. 10.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Potom pozor!
V měsíci říjnu máte mimořádnou možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit
se tím k 4. ročníku benefičního projektu Noc venku. Říjnové platidlo: konzervy
s hotovými jídly, polévky v sáčku apod. (1. upomínka = 1 pokrm, 2. upomínka =
2 konzervy atd.). Vybrané trvanlivé potraviny budou 23. listopadu na akci Noc venku
2017 předány organizačnímu týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že vracíte
knihy včas.
2. 10. – 20.12.
Kresli a tvoř mandaly
Znáte antistresové omalovánky? V rámci Týdne knihoven vyhlašujeme výtvarnou
soutěž pro děti i dospělé na téma: Ze světa knih a knihoven. Použijte výhradně černý
slabý fix a kreslete na papír formátu A4. Práce odevzdejte v jakémkoliv oddělení
knihovny. Nejpovedenější díla budou zařazeny do antistresových omalovánek, které
knihovna plánuje vydat v Březnu – měsíci čtenářů.
3. 10. - 25. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/pokročilé
Na kurzu si osvojíte základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen.
Přihlášky přijímáme v hudebním oddělení.
4. 10. od 18.00 hodin
Jan Rejžek
Známý hudební publicista seznámí posluchače s novinkami, zajímavostmi,
vzpomínkami z české alternativní scény a také představí nejpestřejší zahraniční žánry
a styly. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
Do 31. 10.
Co se do průvodce nevešlo
Výtvarné práce žáků ZUŠ na téma Rukopis královédvorský. Umělecká díla a místa
spojena s nálezem Rukopisu můžete zhlédnout v prostorách knihovny.
Do 30. 11.
Václav Hanka a Rukopis královédvorský
Pořad určený pro žáky a studenty. Přesný čas je nutné předem domluvit osobně
v oddělení pro děti nebo telefonicky na čísle 499 321 157.
Do 30. 11.
Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk
Výtvarná a literární soutěž pro děti do 16 let. Podrobné informace jsou k dispozici
v dětském oddělení knihovny nebo na www.slavoj.cz.
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20. 10. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Chaloupka na vršku – Šárka Váchová
Vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky, jak prožívají podzim se všemi radostmi
i povinnostmi. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny.
21. 10. od 15.00 hodin
O smutné princezně a draku Kruťákovi
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
27. 10. od 18.00 hodin
Setkání s dulou Gabrielou
Gabriela Bednářová
Jste v radostném očekávání? Slyšeli jste pojem dula? Přijměte srdečné pozvání na
setkání s dulou Gabrielou. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
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Listování s Robertem Fulgumem proběhlo v sále Hankova domu. Opět byl tento
pořad naprosto skvělý.

Obrázek 61: Plakát na Listování
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Noc venku 2017
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v Hankově domě uskutečnil již čtvrtý ročník benefiční akce Noc
venku. Jedná se o výjimečnou akci, která chce veřejnosti zážitkovou formou přiblížit
problematiku bezdomovectví, ukázat tvrdou realitu života na ulici, vyvolat diskusi, vybrat
trvanlivé potraviny určené pro bezdomovce a umožnit zažít si noc venku přespáním na
veřejném prostranství před Hankovým domem.
Knihovna přispěla společně se svými čtenáři cca 150 ks trvanlivých potravin v podobě konzerv,
těstovin, čajů, polívek apod.

Obrázek 62: Výzva pro čtenáře
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Parkovací místa pro naše čtenáře hned vedle knihovny bylo možné začít
používat od srpna 2017. Někomu se tato skutečnost může zdát jako triviální
věc, pro nás knihovnice to bylo splnění dlouho očekávaného snu. Na místě je
poděkování současnému vedení města, které na naše prosby konečně
zareagovalo.

Obrázek 63: Parkoviště pro knihovnu
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Obrázek 64: Plakát k výuce internetu

Obrázek 65: Internetový kurz pro seniory
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Knihovna v listopadu
10. 11. od 8.00 a od 10.00 hodin
Komiksový workshop
Daniel Vydra
Manga, strip, panely, komiksový scénář, scénické zpracování, prezentace komiksu. Co
vše si pod těmito pojmy máme představit, vysvětlí komiksový scénárista Daniel Vydra.
Pořad je určen pro žáky druhého stupně ZŠ.
11. 11. od 15.00 hodin
Jak Hastrmánek Haničce svatbu zachránil
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí,
10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
22. 11. od 18.00 hodin
Relaxační procházka s tóny tibetských misek
Věra Radoňová
Zveme vás na relaxační setkání a hudební procházku s tóny tibetských misek, zvonků,
gongu, dešťové hole, KOSHI zvonků a podobných nástrojů, které nás dovedou ke klidu
a pohodě. Tato hudba je mocným spojencem a je součástí neviditelné říše, která se
nachází ve vyšších frekvencích. A právě do těchto vyšších sfér Vás tato hudba dovede.
Umí pohladit, odstranit únavu a vyloudit úsměv na tváři. Koná se v sálku knihovny.
Vstupné 50,- Kč.
24. 11. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Strašidlář – Mezi námi čerty
Strašidelné příběhy pro všechny děti, které se občas rády bojí, jsou tentokrát o čertech,
čerticích, ďáblech a raraších. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny.
26. 11. od 18.00 do 19.00 hodin
Listování
Miloš Urban: Závěrka
Divadelní představení s knihou v ruce. Profesionální herci se tentokrát zaměří na
poslední román autora Miloše Urbana a nebude chybět ani sám autor knihy. Závěrka je
milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň
jednu dobrou fotografii. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 120,- Kč. Lístky pouze
v předprodeji v oddělení pro dospělé.
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2. 12. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně prodeji knih pro děti za
snížené ceny (tentokrát nabídneme knihy nakladatelství Host), registraci nových
čtenářů do knihovny zdarma, výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých
vánočních dárků a dalším drobným aktivitám. Pro lovce perel bude opět otevřen
obchod, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno
občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. V 10.00 a 14.00 hodin zahraje loutkové
divadlo Klíček pohádku Čert a Káča. Podrobný program je k dispozici na
www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.
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Obrázek 66: Plakát na Den pro dětskou knihu

Obrázek 67: Výroba z papíru i z filcu

LXIII
Obrázek 68: Maňásková pohádka LS Klíček

Obrázek 69: Vánoční posezení s pořadem Listování

Obrázek 70: Workshop pro 2. stupeň ZŠ

LXIV

Knihovna v prosinci
od 1. 12.
Vzpomínky, které nestárnou – prodejní výstava
Matyáš Beránek
Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého života zajímá
o kulturu a život indiánů v Severní Americe. Po návratu z USA se začal věnovat
malování a svou tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných portrétů je
k vidění v prostorách knihovny.
2. 12. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Sobota před první adventní nedělí patří v knihovně již tradičně prodeji knih pro děti za
snížené ceny (tentokrát nabídneme knihy nakladatelství Host), registraci nových
čtenářů do knihovny zdarma, výtvarným dílnám, zdobení perníčků, výrobě malých
vánočních dárků a dalším drobným aktivitám. Pro lovce perel bude opět otevřen
obchod, ve kterém lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno
občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. V 10.00 a 14.00 hodin zahraje loutkové
divadlo Klíček pohádku Čert a Káča. Podrobný program je k dispozici na
www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.
8. 12. od 13:30 hod
Pohádkoterapie
Když přijde zima do Sněhové Lhoty
Na Ježíška se těší nejen děti, ale i dva sněhuláci ze Sněhové Lhoty, kteří jako
zázrakem ožijí a na Štědrý den zažijí plno legrace a dobrodružství. Program je určen
pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.
12. 12. od 18.00 hodin
Buddhovo vysvobozující učení
Veronika Černá
O buddhistických metodách a jejich využití v každodenním životě. V rámci přednášky
vysvětlí učitelka tibetského buddhismu Veronika Černá, proč má smysl používat prastaré východní metody v západním světě a do jaké míry mohou tyto metody lidem žijícím v uspěchané době pomoci. Na závěr proběhne krátká meditace a bude
vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 80,- Kč
(studenti 60,- Kč).
13. 12. Knihovna uzavřena z důvodu plánované odstávky elektřiny.
24. 12. – 31. 12. 2017
Všechna oddělení knihovny uzavřena.

LXV

Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do
nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2018.

Obrázek 71: PF 2018. Krásný nový rok …

Obrázek 72: … a hodně štěstí
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