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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 Pešková Staníková
IČO: 71176861
ID datové schránky: xnrk5gj
mobil: 721 390 348, 606 531 153
telefon: 499 318 320-322
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.
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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 KOHA
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 používala do 31. 7. 2018 automatizovaný knihovní systém Clavius
firmy Lanius Tábor. Vzhledem k okolnosti, že podpora Clavia bude v roce 2020
ukončena a knihovna by byla nucena přejít na KS Tritius (vysoká pořizovací
cena), byl tento systém 22. 8. 2018 nahrazen otevřeným knihovním systémem
KOHA.
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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 2018 knihovna vyřizovala 135 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 opět
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 2018 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 622
černobílých a 42 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 2018 bylo rozvezeno do 11 domácností celkem 1.382 knih, 58 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 sedmi lidmi, kteří přečetli během roku celkem 498 knih a opět brožované
knihy bez evidence. Nově byl do rozvozu zahrnut Dům s pečovatelskou
službou v Sadové, kde dvěma čtenářům bylo půjčeno 192 knih. V součtu bylo
prostřednictvím této služby zapůjčeno 2.072 knih, 58 časopisů a brožury
Norden bez evidence.
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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 online katalog KOHA 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 2018 službu opakovaně využívalo 22 uživatelů, kterým bylo připraveno k vyzvednutí 345
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.

MOJE ID

Služba validace MOJE ID byla pro místní obyvatele zavedena v roce 2017. 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 2018 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 18.840 návštěvníků.
Nejvýznamnějšími zdroji provozu jsou vyhledávače Google a Seznam.
Registrovaní čtenáři vstupují na stránky knihovny přímým vstupem, tvoří téměř
60% ze všech webových návštěv knihovny.
Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2018 celkový počet 19.319 vstupů do
elektronického katalogu, čtenářské konto bylo využito 7.063x.

5

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 je v červenci a srpnu uzavřena.
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ČTENÁŘI A UŽIV ATELÉ
V roce 2018 knihovna evidovala 2.550 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu
tvoří 1.016 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto
341 rodinných průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena
rodiny (viz tabulka č. 1).
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.
Registrace čtenáře na dobu 1 roku činí: 50,- Kč děti do 15 let; 100,- Kč
snížená registrace pro matky na mateřské dovolené, seniory do 70 let a pro
držitele průkazu ZTP; 150,- Kč dospělý čtenář, 200,- Kč rodinný průkaz.

Registrovaní čtenáři celkem

2.550

1

- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let
Tabulka 1: Registrovaní uživatelé

341
1.016

V roce 2018 zaznamenala knihovna celkem 64.580 návštěv svých uživatelů,
z toho bylo evidováno 39.179 fyzických návštěv, u návštěvníků on-line služeb
bylo zaznamenáno 25.401 přístupů. (viz tab. 2).

N ÁV ŠT Ě VN ÍC I

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

64.580
25.401

- z toho vstup do el. katalogu

19.319

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
- z toho návštěvníci půjčoven a studoven
- z toho návštěvníci využívající internet
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí
Tabulka 2: Návštěvníci knihovny

39.179
28.930
2.940
4.722
2.587

1

100%
39,4%
76%

60,6%
73,8%
7,5%
12,1%
6,6%

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 si vypůjčit audioknihy, jejichž
počet neustále roste. Milovníci elektronických knih mohou využít jejich široké
nabídky v on-line katalogu knihovny. Pro jejich stažení je nutná registrace na
webových stránkách www.ereading.cz, kde uživatel zadá stejný kontaktní email jaký je zadán v jeho čtenářském kontu v knihovně. Tím dojde ke spárování
obou aplikací a e-knihu je tak možné stáhnout do aplikace s OS Android nebo
do čtečky firmy eReading. Momentálně je v elektronickém katalogu KOHA
k dispozici 4.742 titulů.
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.
Celkový počet výpůjček v roce 2018 tvoří 89.631 knihovních jednotek (viz tab.
3 a 4). Z tohoto počtu je 26. 564 jednotek prolongací. Počet výpůjček zaznamenaných v celé knihovně ani v jednotlivých odděleních se výrazně neliší od předchozího roku. Počet prolongací se rapidně zvýšil (o 6.845 prodloužených výpůjček). Důvodem je zavedení nového upozornění čtenáře v den, kdy má poslední
možnost vrátit zapůjčené knihy bez poplatku z prodlení.

Výpůjčky celkem
- z toho prezenční
- z toho prolongace

Knihy
Naučná lit.
Krásná lit.
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy
Jiné

89.631

100%

2.680
26.564

2,99%
29,63%

71.869
11.951
59.918
14.082
3.103
342
25
83
127

80,18%
16,7%
83,3%
15,71%
3,46%
0,37%
0,04%
0,1%
0,14%

Tabulka 3: Výpůjčky podle druhu dokumentu

Absenční výpůjčky knih tvoří 80% ze všech výpůjček. Největší nárůst zaznamenaly prolongace, které vzrostly o 6.845. Toto navýšení je způsobeno nově zavedeným systémem plateb za upomínky (viz Výměna Clavia za KOHU v příloze
VZ).
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KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond (viz tab. 4) představuje ke dni 31. 12. 2018 celkem 51.775 knihovních jednotek, z toho je 17.202 svazků naučné literatury a 29.717 titulů tvoří
beletrie. V rámci obnovy knihovního fondu bylo při povinné revizi odepsáno na
6.195 knihovních jednotek. Knihovní fond obsahuje 4.727 audiovizuálních médií. Kromě knih, periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry
a hlavolamy (129 titulů) a čtečky elektronických knih (3 ks)
50.275 titulů je umístěno ve volném výběru. Pouze 1.500 dokumentů je uloženo
ve skladech. Jedná se o vybrané výtisky dětské literatury a fond knihovny Literárního a čtenářského spolku Slavoj.

Knihovní fond celkem
Knihy
z toho beletrie
z toho naučná literatura

51.775
46.919
29.717
17.202

AV Media
Hry

4.727
129

100,00%
90,6%
63,3%
36,7%

9,1%
0,3%

Tabulka 4: Knihovní fond

AK V I ZI C E

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2018 částku
491.481,- Kč. Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 391.418 Kč. AV média byla
pořízena v nákladu 11.895,- Kč, za nákup a předplatné periodik bylo vydáno
88.168,- Kč. Roční přírůstek v roce 2018 činil 2.083 knihovních jednotek.
Z projektu Česká knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, knihovna získala 31 titulů
v celkové hodnotě 6.242,- Kč.
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NEJŽÁD ANĚJŠÍ TITULY V ROCE 201 8
KNIHY
CE L Á K NI HO VN A

V tabulce titulů TOP 10 (viz tab. 5) obsadili překvapivě první dvě příčky čeští
autoři Radka Třeštíková a Patrik Hartl. Do TOP 10 se probojoval také Eduard
Štorch a jeho kniha Lovci mamutů z oddělení pro děti, což je způsobeno
zádavanou povinnou četbou.
Naučná literatura se půjčuje méně než beletrie, žádný titul se tentokrát do
celkové TOP 10 nedostal.

Tabulka 5: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – naučná literatura
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O DD ĚL E NÍ PRO D O S P ĚL É - B EL ET RI E

Tabulka nejpůjčovanější beletrie je téměř shodná s tabulkou 5. Pouze titul Eduarda Štorcha z dětské literatury nahradila Moliérova kniha Lakomec, zařazena
do povinné četby pro středoškoláky (viz tab. 6). Mezi oblíbené stále patří detektivní romány a thrillery.

Tabulka 6: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé - beletrie
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O DD ĚL E NÍ PRO D O S P ĚL É - N AU Č N Á LIT E R AT UR A

Nejpůjčovanější knihy z naučné literatury jsou tentokrát různého MDT: létání,
trénování paměti, cvičení, vaření, příroda i společnost. Co je potěšitelné, že
první příčku obsadil titul Jana Schwarze o historii letectví na Královédvorsku
(viz tab. 7).

Tabulka 7: Nejžádanější tituly oddělení pro dospělé – naučná literatura

13

O DD ĚL E NÍ PRO D ĚT I - B EL ET RI E

U dětí do 15 let se v roce 2018 poprvé od svého vydání nedostaly do první
desítky knihy Harryho Pottera J. K. Rowlingové. Díly Deníku malého
poseroutky zaznamenaly oproti předchozím letům také značný pokles. První
a třetí místo patří povinné četbě žáků ZŠ: Lovci mamutů a Mikulášovy patálie
(viz tab. 8).

Tabulka 8: Nejžádanější tituly odd. pro děti – beletrie
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI - NAUČNÁ LITERATURA
U naučné dětské literatury je zájem o tvořivé knihy, o tituly z oboru přírodních
věd a knihy z počítačového prostředí - o Minecraftu, které obsadily hned šest
příček z TOP 10 (viz tab. 9).

Tabulka 9: Nejžádanější tituly odd. pro děti – naučná literatura
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PERIODIKA
STUDOVNA A ČÍTÁRNA
Nejčtenějším denním tiskem jsou periodika Dnes, Právo a Krkonošský deník.
Z časopisů jsou nejčtenější pro ženy Květy a Vlasta, muži upřednostňují Téma,
Western a Svět motorů. (viz tab. 10).

Tabulka 10: Nejžádanější periodika – studovna
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI
V dětském oddělení je u mladších čtenářů nejčtenější Čtyřlístek, starší děti
dávají přednost časopisu ABC (viz tab. 11). V oblibě jsou také časopisy
zaměřené na koně, psi, kočky spod. Tyto časopisy nakupuje knihovna
z remitendy. Na 2. a 3. místě se objevil módní časopis Burda s přílohami, což
bylo způsobeno půjčením tohoto časopisu dospělému čtenáři na průkazku
pro děti do 14ti let.

Tabulka 11: Nejžádanější periodika - dětské
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PŘ E HL E D T IT ULŮ P E RIO DI K K 3 1. 1 2. 20 1 8

Městská knihovna odebírala celkem 99 titulů periodik, z toho 24 z remitendy.
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. Burda
2. Bydlení
3. Cinema
4. Dekor
5. Diana
6. dTest
7. Dům a zahrada
8. 21. století
9. Ekonom
10. Gurmet
11. Chatař chalupář
12. Instinkt
13. Jezdectví
14. Katka
15. Katka speciál – Náš útulný byt
16. Koktejl
17. Krkonoše. Jizerské hory
18. Květy
19. Letectví + kosmonautika
20. Lidé a země
21. Marianne
22. Moje země
23. National Geographic
24. Ona ví
25. Pes
26. Počítač pro každého
27. RC modely
28. Receptář
29. Reflex
30. Reportér magazín
31. Revue 50plus
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32. Rodina a škola
33. Rozmarýna
34. Rybářství
35. Sandra
36. 100+1 historie
37. 100+1 zahraničních zajímavostí
38. Story
39. Svět motorů
40. Téma
41. Týden
42. Týden historie
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. Mateřídouška
5. Méďa Pusík
6. Můj vláček
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
2. Host
3. Jóga dnes
4. Meduňka
5. Regena
6. Regenerace
7. Šifra
periodika v knihovnické příručce:
1. Bulletin SKIP
2. Čtenář
3. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
4. U nás

remitenda:
1. Fakta & svědectví
2. Flóra na zahradě
3. Food
4. Kačer Donald
5. Koně&hříbata
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6. Ledové království
7. Lego Star wars
8. Medvídek Pú
9. Military revue
10. Moje psychologie
11. Motocykl
12. Na cestu
13. Naše kočky
14. Praktik
15. Sluníčko
16. Sofie První
17. Star wars magazín
18. Svět koní
19. Svět koupelen
20. Svět kuchyní
21. Svět psů
22. Tajemství české minulosti
23. Válka revue
24. Živá historie
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SPOLEČENSKÉ HRY
Společenské hry zaznamenaly 129 výpůjček. Největší zájem bylo o Kouzelné
čtení s elektronickou tužkou od Albi.

Tabulka 12: Společenské hry
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AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUME NTY
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A V EŘEJNÝ INTERNET
Z audiovizuálních médií je nejžádanější mluvené slovo viz tab. 13). Tituly, které
jsou žádány v knižní podobě, jsou vydávány na CD téměř souběžně s vydáním
tištěné knihy.

Tabulka 13: Nejžádanější AV média

22

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2018
ZE SV ĚT A K NI H A K N I HO V E N

V týdnu knihoven, konkrétně ve středu 3. října 2018, jsme pokřtili
v přednáškovém sále městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem (do sálku
knihovny bychom se nevešli) novou knížku. Nejedná se o klasickou knihu plnou
textu. Pro tentokrát základ dokumentu tvoří výherní práce soutěže Kresli a tvoř
mandaly ze světa knih a knihoven, kterou vyhlásila Městská knihovna Slavoj
v rámci Týdne knihoven v říjnu roku 2017. Do soutěže se zapojilo téměř 200
výtvarníků rozličného věku z různých koutů České republiky.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol. V té první jsou zařazeny knižní zajímavosti a
kresby, které ztvárňují knihu. Vyčteme z nich názvy knih či pohádek nebo
obsahují abecedu a písmenka. Další kapitola je v podobném duchu zaměřena
na knihovny. Nejobsáhlejší kapitolou, co do psaného textu, je blok nazvaný
Knihovnické aktivity. Zde jsou uvedeny nejznámější a nejoblíbenější
knihovnické akce, jejichž garantem je ve velké míře Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR a jeho sekce Klub dětských knihoven. Pro
knihovníky může být tato část knihy inspirací a věřím, že užitečné informace
zde vyčtou také neknihovníci. Knížku uzavírá kapitola Knihomix. Obsahuje
knižní šifru, knihobludiště, knihoslovník a další kniho… pro pobavení.
Knížky mají mnoho tváří. Mohou být lékařem na bolavou duši, společníkem
v osamění, pomocníkem při vzdělávání a v neposlední řadě přítelem, který je
vždy po ruce. Zbývá si jen vybrat tu pravou, ale to vám, knihovníkům, není
potřeba připomínat. A pokud byste si snad někdo kladl otázku co je cílem této
publikace, potom vězte, že je věnovaná všem milovníkům knih a knihoven
hlavně pro radost.

Obrázek 1: Petr Hroneš – rytíř Řádu krásného slova
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KULT U RN Í A V Z D ĚL ÁV AC Í AK C E

V roce 2018 knihovna zrealizovala celkem 481 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí (217 kulturních; 264 vzdělávacích), jichž se zúčastnilo 7.309 osob.
Podrobný výčet a popis vybraných akcí společně s popsanými fotografiemi je
uveden v příloze č. 1 „Akce v knihovně“.

Obrázek 2: Děti při pohádkoterapii
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J AZY KO V É KU RZY

V roce 2018 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 Šárka Antoňáková.
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 3: Angličtina pro seniory – v popředí s lektorkou Ing. Bělovskou
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Letní semestr 2017/2018 navštěvovalo 50 studentů. Zvolená temata byla:
České dějiny II. (31 studentů) a Historie a současnost české myslivosti
(19 studentů).
V zimním semestru 2018/2019 studovalo celkem 46 studentů. Téma České
dějiny I. oslovilo 14 seniorů, téma Gian Lorenzo Bernini - génius evropského
baroka 32 studentů.
Na promoci mělo nárok celkem 8 studentů (6 studentů promovalo 16. ledna,
2 studentky 14. května 2018)

Obrázek 4: Studenti VU3V na promoci v aule ČZU v Praze 16. ledna2018

Obrázek 5: Studenti na promoci 14. 5. 2018
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V pátek 27. dubna jsme pro studenty pozvali do knihovny prof. PhDr. Zdeňka
Beneše, který je autorem virtuálního kurzu České dějiny I. a II. S panem
doktorem proběhla beseda na téma T. G. Masaryk a první republika (1918 –
1938).
30. května jsme se společně zúčastnili závěrečného semináře v Turnově.
Studenti si prohlédli turnovské muzeum, prodejnu dílny Granát Turnov a
nedaleký Dlaskův statek známý jako ukázka lidové architektury turnovského
typu z 18. století.
Společné vánoční posezení proběhlo ve čtvrtek 12. prosince 2018 v Penzionu
Za Vodou.

Obrázek 6: Beseda s p. Benešem, lektorem Českých dějin

Obrázek 7: Závěrečný seminář v Turnově; Dlaskův statek

27

Ve středu 16. května jsme navštívili včelařské arboretum v Nasavrkách
a renesanční zámek ve Slatiňanech.
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DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ
Rytíř krásného slova – Štěpán Hroneš
Vyhodnocení projektu Kde končí svět 2017/18
V pátek 1. června byl v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně ukončen
11. ročník projektu Kde končí svět, který je vyhlašován pravidelně jednou za
dva roky. Podtitul Já jsem tvůj člověk nabízel velkou škálu možností, jak téma
uchopit. Soutěžící se snažili různými způsoby vyjádřit vztah nás lidí
k obyvatelům živočišné říše. Ptali jsme se: Co máme společného se zvířaty
a co nás odlišuje? Rozum a cit? Schopnost myslet, mluvit a učit se? Dovednost
číst? Pamatovat si? Jsou lidé lepší než zvířata? Chová se člověk občas jako
zvíře? Mazaný jako liška, pilný jako včela, pyšný jako páv… Známe pojmy
krkavčí matka, mlsná koza, hloupá husa?

V knihovnách našeho regionu se projektu zúčastnilo celkem 956 dětí. Kromě
literárních (251 dětí) a výtvarných soutěží (744 dětí), které vyhlásilo celkem 20
přihlášených východočeských knihoven, uspořádala knihovna v Přelouči
8 tematických dílen (172 žáků) a broumovská knihovna 2 besedy (40 školáků).
Nejlepší výtvarné a literární práce z jednotlivých knihoven byly vyhodnoceny 15.
května 2018 na slavnostním vyhlášení vítězů regionu v Městské knihovně
30

v Novém Městě nad Metují. Ze 48 nejlepších literárních prací vyhodnotilo 46
knihovnic ty nejpovedenější, které zde byly oceněny. Jednou z cen pro všechny
zúčastněné byla návštěva novoměstského zámku.
Soutěžící na prvních místech ve své věkové kategorii se staly rytířem Řádu
krásného slova a zúčastnili se zmíněné slavnosti v Klementinu. Této cti se
dostalo v první kategorii Štěpánu Hronešovi ze Dvora Králové nad Labem,
z druhé kategorie Marice Rožkové z Litomyšle a za nejstarší kategorii Monice
Vráželové z Pardubic. Kromě dětských rytířů byla do Řádu uvedena také
ilustrátorka Markéta Vydrová a knihovnice Ája Hrbková z Knihovny města
Hradce Králové za hru Lovci perel. Její projekt je v současnosti rozšířen v
knihovnách celé ČR. Součástí programu byl křest knížky pro prvňáčka
Bráchova bota za účasti autorek Evelíny Koubové a Radky Kielbergerové.

"Zvířata jsou mí příjemní přátelé: na nic se nevyptávají, nic nekritizují."
CHTĚL BYCH BÝT PEJSKEM ...
Pes
je
naše
první
domácí
zvíře
a
můj
první
kamarád.
Kdybych se měl stát pejskem, měl bych bydlení zdarma, hladili by mě, brali by
mě na procházky a nemusel bych chodit do školy. Vykoupal bych se v rybníku
a usušil bych se na sluníčku. V zimě bych se nemusel oblékat, protože bych
nosil pořád kožich. Kdyby mě kousaly blechy, lehnul bych si a drbal bych se o
zem. Kdybych měl hlad, kňučel bych, až by si mě páníček všimnul. Časem bych
si vyhlídnul hezkou a chytrou fenku. Můj psí den by vypadal tak, že bych s ní
vyrážel za dětmi a nosili bychom jim ztracené věci a hračky. Takového pejska
bych totiž chtěl i já, protože pořád něco ztrácím a hledám.
Kdybych byl pejsek a dělal všechny tyhle věci, tak by mi mamka nemohla
občas říct: ,,Štěpánku, chovej se jako člověk!"
Štěpán Hroneš, Rytíř krásného slova od 1. června 2018

31

ČTENÁŘ ROKU 2017 – Martina Nedvědová
Knihovny v celé republice vyhlašují každoročně v Březnu – měsíci čtenářů
svého nejlepšího čtenáře. Po jakém čtenáři mají knihovny pátrat, určuje Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Tentokrát bylo naším cílem vyhodnotit
nejmladší příznivce psaného slova.
Čtenářem roku se tak stala sedmiletá Martinka Nedvědová, která ještě jako
předškolačka přečetla v soutěži Lovci perel na 90 knih. Nejenže knihy přečetla,
ale také správně odpověděla na otázky, které v rámci soutěže musela u každé
z těchto knih zodpovědět.
Martinku písmenka fascinovala už tehdy, když začínala mluvit. V té době
ukořistila vyřazenou klávesnici a všem ukazovala, na jaké písmenko začínají
jejich jména. Ke knížkám od hrací klávesnice už byl jen malý krůček. Když pak
začala sama kreslit i komiksy, tak bylo jasné, že ji psané příběhy jen tak
nepustí. Brzy jí přestaly stačit knížky z bohatě zásobené domácí knihovničky, a
tak se musela přesunout do mnohem lépe zásobené městské knihovny, kde
vždy objeví něco nového. Z akcí pořádaných knihovnou se jí nejvíce líbila
soutěž ve sbírání perel, které se zúčastnila již podruhé. Řekl o své dceři Lukáš
Nedvěd.
Certifikát Čtenář roku a věcnou cenu převzala Martinka od pana starosty Ing.
Jana Jarolíma v sálku knihovny ve středu 7. 3. 2018. Gratulujeme a přejeme,
aby jí krásné slovo přinášelo v životě ještě mnoho příjemně strávených chvil.

Obrázek 8: Čtenářce roku gratuluje pan starosta Jan Jarolím
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LOVCI PEREL
Velmi oblíbenou soutěží na podporu čtenářské gramotnosti je soutěž Lovci
perel, která probíhá od 1. března vždy do půlky listopadu. Vyhodnocení se koná
v rámci Dne pro dětskou knihu. V roce 2018 děti přečetly 888 knih. Martince
Nedvědové, čtenářce roku 2017, patřilo v soutěži 2. místo.

Výsledková listina - Lovci perel 2018
Pořadí

Jméno

Počet
perel

1.
2.
3.

Čechová Linda
Nedvědová Martina
Grigoriadu Kateřina

152
122
118

4.
5.
6.
7.
8.
9. - 10.

Erbenová Aneta
Klička Jaroslav
Peteráč Štěpán
Mazáčová Klára
Švábová Natálie
Kulhavá Daniela
Janků Tereza
Davidová Helena
Hroneš Štěpán
Baťová Laura
Klust Tomáš
Smolíková Karolína
Baťová Anežka
sl. Šotolová
Dušánková Lucie
Kavanová Šárka
Tomášková Johana
Svobodová Anna

111
83
38
32
28
21
21
20
17
14
14
11
9
8
8
8
6
6

11.
12.
13. - 14.
15.
16.
17. - 19.

20. - 21.

22.
Bukovská Marie
23. - 26. Hrmová Žofie
Havránková Nela
Fléglová Erika
Hajnyš Lukáš
27. - 29. Sedláčková Cecílie
Číp Ondřej
Šolcová Ella
30. - 31. Tomášková Tereza
Mitisková Anna
32. - 38. Šimonová Veronika
Rückerová Anna
Pomikálková Marie
Sobotková Alžběta
Karadžosová Melissa
Hamerská Pavlína
Zemánek Daniel

celkem přečteno

Obrázek 9: Vítězky soutěže Lovci perel
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5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

888 knih

KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY
SPOLU POLEHOUČKU
Cvičení a malování s prvky tchaj-ti na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí
s lektorkou Elenou Lahučkou.
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 konal od
2. 10. 2017 do 30. 5. 2018 každé pondělí od 16.00 hodin v sálku knihovny.
Kurzovné 450,- Kč/pol.

Obrázek 10: Elena Lahúčká s dětmi
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍ MI ČTENÁŘSKÝMI KLUBY
Ve školním roce 2017/18 se učitelky ze ZŠ Schulzovy sady obrátily na knihovnu
s prosbou o spolupráci na projektu Školní čtenářský klub. Klub docházel do knihovny každé 2 měsíce. Nejen, že dětem byly představeny nové knihy, které
stály za přečtení, ale o knihách se také hojně diskutovalo.
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2018 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
5.654.654,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 5.005.000,- Kč;
vlastní výnosy z hlavní činnosti ve výši 629.654,- Kč; výnosy z hospodářské
činnosti 54.073,- Kč; dotace ze státního rozpočtu 20.000,- 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 2018 byly prodány knihy v celkové hodnotě 57.484,- Kč.
Za prodej reklamních předmětů – placek utržila knihovna částku 22.970,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2018 celkem 8 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru, 0,5 THP (úklid prostor knihovny).
DPČ byly uzavřeny s: obsluhou literární čajovny, DPP s 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 AC O VN ÍM PO M ĚR U

Mgr. Marta Pešková Staníková: ředitelka knihovny
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Mgr. Sabina Kubizňáková (do 31. října 2018; nástup na MD): oddělení pro dospělé čtenáře, správa webových stránek
DiS Denisa Všetečková: oddělení pro dospělé čtenáře, veřejný internet a hudební oddělení
Mgr. Ivana Kelemenová (od 6. srpna 2018): oddělení pro dospělé čtenáře,
správa webových stránek
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
Šárka Antoňáková: oddělení pro dospělé
Martina Lexová Kozáková: uklízečka
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PŘÍLOHY:

1. KNIHOVNA V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍC H
2. VÝPIS KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
3. ZPRÁV A O REVIZI KNIHOVNÍHO FONDU

KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR

II

Knihovna v lednu
Od 1. 1. – 15. 3.
Anketa Suk – čteme všichni
25. ročník ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu daného roku určenou dětem.
Hlasujte pro knihu roku 2017. Hlasovací lístky jsou k dispozici v oddělení pro děti a na
webu knihovny. Všechny odpovědi budou slosovány. Tři vylosovaní výherci obdrží od
knihovny věcné ceny. Hlasovací lístky odevzdejte do knihovny osobně nebo e-mailem
na adresu knihovna@slavoj.cz.

18. 1. od 18.00 hodin
Listování s Lukášem Hejlíkem
Co by můj syn měl vědět o světě
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má stejně starého syna. Vstupné 120,- Kč.
Předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé. Koná se v městském muzeu.

19. 1. od 13:30 hodin
Pohádkoterapie
Čtyřlístek Na divokém západě
Poznejte partičku čtyř kamarádů z Třeskoprsk a zažijte pořádné dobrodružství v zemi
indiánů a banditů. Program je určen pro děti od 7 let a koná se v sálku knihovny. Vstup
zdarma.

20. 1. od 15. 00 hodin
Kašpárek a hloupý čert
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.

30. 1. od 10.00 hodin
VU3V
Zahájení studia Virtuální univerzity 3. věku pod patronací České zemědělské univerzity
v Praze. Pokud jste v seniorském věku a máte chuť načerpat nové informace, přidejte
se. Přihlášky přijímáme v oddělení pro dospělé do 19. ledna. Pro podrobnější
informace volejte na telefon 721 390 348 nebo pište na e-mail: knihovna@slavoj.cz.

III

31. 1. od 18.00 hodin
Všude žijí lidé
Danka Šárková
Beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou, autorkou společenských románů. Její
knihy pojednávají o vztazích, a to jak v osobním, tak pracovním životě. K její vášni patří
také cestování, a tak nebude chybět ani vyprávění a fotodokumentace z putování Asií
a Afrikou, kde cestovala „s batohem na zádech“. Součástí besedy je autorské čtení a
autogramiáda. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,-Kč.

IV

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. Témata se každý měsíc obměňují v závislosti na tradicích
(Velikonoce, Vánoce) popřípadě odrážejí dění v knižním světě (blížící sew
výročí čtyřlístku apod.)

V

Listování
Velmi oblíbené scénické čtení, jehož původcem je herec Lukáš Hejlík. Pořady
trvají 60 minut a vystupují v nich herci pražských a brněnských divadel. Jedná
se o velmi profesionální představení knih, většinou beletrie.

VI

Besedy s autory knih pro děti i dospělé.
V lednu knihovnu navštívíla Danka Šárková, autorka společenských románů ze
současnosti.

VII

Loutkové pohádky pro děti
Loutkový soubor Klíček každoročně zahajuje svou sezónu v říjnu a končí
v květnu následujícího roku.
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Knihovna v únoru
3. 2. od 15. 00 hodin
Sůl nad zlato
Loutkové divadlo Klíček
Zcela nová maňásková pohádka pro děti z široké nabídky divadla Klíček. Koná se
v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude
otevřeno oddělení pro děti.
5. 2. – 16. 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 osobně v oddělení pro děti
nebo na tel. 499 320 157.
7. 2. od 13:45 hod
Pohádkoterapie
Hrajeme si s pohádkami
Tentokrát nebudeme pohádky jen poslouchat, ale zahrajeme si je. Program je určen
pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
17. 2. od 15. 00 hodin
O hodných zvířátkách a zlé koze
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti.
do 26. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky/mírně pokročilé
Jak na internet pro úplné začátečníky/mírně pokročilé. Využití internetu a moderních
komunikačních technologií. Od 6. 3. do 28. 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.

IX

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny je tradicí. V roce 2018 proběhla od 5.
do 16. února.

X

Knihovna v březnu - měsíci čtenářů
Od 1. 3.
Prodej vyřazených knih
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny v oddělení pro
dospělé. Knihy jsou umístěné ve venkovním skladu knihovny. O svém zájmu informujte
službu v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Přístupné v provozní době knihovny.
1. 3. – 23. 11.
Lovci perel - soutěž
5. ročník soutěže na podporu čtenářské gramotnosti. Vyhlášení výsledků a ocenění
nejúspěšnějších lovců proběhne 2. prosince 2018 při akci Den pro dětskou knihu.
Podrobná pravidla jsou k dispozici v oddělení pro děti nebo na www.slavoj.cz.
1. 3. – 30. 4.
Hudba v přírodě – putovní výstava
Výherní práce fotografické soutěže Hudba v přírodě, kterou vyhlásila Knihovna města
Hradce Králové společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, zdobí
prostory knihovny.
7. 3. od 13:45 hodin
Pohádkoterapie – Velikonoční příběh
Velikonoce jsou svátky jara. Přivítejme ho velikonočním vyprávěním a vyrobme si první
jarní dekoraci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.
7. 3. od 17.00 hodin
Čtenář roku – slavnostní vyhlášení
Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení Čtenáře roku 2017 a zároveň předání cen vítězům
literární a výtvarné soutěže projektu „Kde končí svět?“. Koná se v sálku knihovny.
8. 3. od 20.00 hodin
LISTOVÁNÍ: Anna Gavalda – A taková to byla láska
Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní
odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji
chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství –
manželství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice otřásl vztah
k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít? Koná se v městském
muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé čtenáře.
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17. 3. od 15.00 hodin
Kašpárek a ježibaba
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti.
21. 3. od 18.00 hodin
Křest knihy Rukopis královédvorský v komiksu
Filip Pýcha
Rukopis královédvorský oslavil v září roku 2017 své 200. výročí nalezení Václavem
Hankou. K tomuto jubileu zpracoval Filip Pýcha jeho obsah zcela originálním
způsobem. Přijměte tedy pozvání na uvedení knihy „Rukopis královédvorský
v komiksu“ do světa. Součástí křtu bude autogramiáda a prodej knih za zvýhodněnou
cenu. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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Tečka za oslavami 200. výročí nálezu Rukopisu královédvorského
Ve středu 21. března byla v Městské knihovně Slavoj slavnostně uvedena na
svět kniha Filipa Pýchy Rukopis královédvorský v komiksu. Všech 14 textů RK,
které zde autor čtenářům předkládá v podobě obrázkových příběhů, je
převedeno pro lepší srozumitelnost do současné češtiny.
Knihu pokřtila společně s autorem Filipem Pýchou a ředitelkou knihovny Martou
Staníkovou také paní místostarostka Alexandra Jiřičková. Tímto počinem tak
byly definitivně ukončeny oslavy 200. výročí nalezení Rukopisu
královédvorského, které probíhaly od podzimu loňského roku.
Knihu vydala Městská knihovna Slavoj. Kromě knihovny ji můžete zakoupit za
195,- Kč také v Informačním centru, městském muzeu a v Knihkupectví
U Veselých.

Obrázek 11: Filip Pýcha – RKD v komiksu
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Noc s Andersenem 2018
19 dětí, 1 paní učitelka, 2 knihovnice
V letošním roce uplynulo již 80 let od vydání prvního kresleného příběhu klubu
Rychlých šípů. Knihovna si připomněla toto výročí společně s dětmi ze ZŠ
Schulzovy sady při příležitosti celorepublikové akce Noc s Andersenem.
Děti si během večera poslechly příběh od Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu,
zasoutěžily si a plnily nelehké úkoly. Příkladem může být soutěž "Foukadla" či
Kimova hra. Dále si zkusily vyluštit text napsaný morseovkou, poznávaly stopy
a pokoušely se jednou rukou naplnit krabičku od sirek.
Ve večerních hodinách navštívily volnočasové středisko Junák - český skaut
a také si užily prohlídku kostelní věže. Děkujeme p. Langfelnerovi, který nám
vyšel vstříc a umožnil tak dětem krásný zážitek. Celý večer jsme ochutnávali
dobroty, které děti společně s rodiči připravily. Před spaním děti hodnotily, jak
moc se jim večer líbil. Poté ulehly do spacáků s novými zážitky.
.... Tak to jsou oni = legandární RŠ – vůdce party Mirek Dušín a jeho nerozluční
kamarádi Jarda Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka.
Hoši, kteří byli nerozlučnými kamarády a pravidelně se scházeli ve své
klubovně – v klubovně Rychlých šípů.
Příběh se odehrává před mnoha a mnoha lety v jedné pražské čtvrti zvané
Stínadla (místo, kde kdysi bývalo popraviště).
Chlapci z této čtvrti si říkali Vontové. Ti se zatím marně snažili vyřešit záhadu
hlavolamu neboli ježka v kleci. ...
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Internet pro seniory
Kurz probíhá 2x ročně, zpravidla v březnu a v říjnu.
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Beseda s Adolfem Dudkem pro 1. stupeň ZŠ.

XVII

Vyhodnocení soutěže Kde končí svět? 2017/18
Kde končí svět? je celostátní projekt Klubu dětských knihoven Svazu
knihovníků a informačních pracovníků. Je vyhlašován vždy jednou za dva roky
a naše knihovna účast ještě nikdy nevynechala. V září jsme tedy opět vyhlásili
výtvarnou a literární soutěž, dvě z oblastí projektu. Ústřední téma obou soutěží
vycházelo tentokrát ze zvířecí říše. Soutěžící, kteří odevzdali výtvarné práce,
ztvárnili známé bajky: O havranu, sýru a lišce, Liška a čáp, Rybička a rybář,
Myš polní a městská aj. Autoři literárních prací uvažovali o tom, v jaké zvíře by
se chtěli proměnit a proč. Vězte, že děti by si přály být snad vším. Od velkých
savců počínaje až po pro nás obtížný hmyz konče. Ze ZŠ Strž k nám dorazily
zvířecí sny žáků 5. třídy paní učitelky Mgr. Jany Hronešové.
Ukázka: „Kdybych byl krtkem, líbilo by se mi kopat v zemi tunely. Kdyby na mě
do podzemí zavolala mamka, ať si uklidím pokoj, vymluvil bych se, že ji v té
hloubce neslyším a nepořádek ve tmě nevidím.“ (Dan)
Máme to ale chytré děti, že? Jaké jsou tedy výsledky místního kola? Ve
výtvarné soutěži se v 1. kategorii (předškolní věk) na prvních třech místech
umístily děti z VK Hankova domu v pořadí: Laura Bémová, Anička Brentnerová,
Adélka Kukalová. Ve 2. kategorii (6 – 9 let) bylo pořadí následující: 1. místo
Karolínka Mazáková (VK HD), 2. místo obsadila Klárka Benešová (ZŠ Podharť),
3. místo Amálka Pešková (VK HD), čestné uznání získali: Aneta Erbenová (ZŠ
Strž), Martinka Nedvědová (VK HD) a Lucka Gabrielová (ZŠ Podharť).
V literární soutěži zabodovali a do krajského kola tak postupují: Štěpán Hroneš,
Aneta Erbenová, Sára Erbenová a kolektivní práce dětí z 5. A ZŠ Strž. Všem
účastníkům děkujeme, výhercům gratulujeme a držíme pěsti. Možná, že naše
město bude mít po letech opět svého Rytíře krásného slova.

1. Kategorie – výtvarný kroužek Hankova domu
1. místo: Laura Bémová
2. místo: Anička Brentnerová
3. místo: Adélka Kukalová

2. Kategorie (6-9 let)
1. místo: Karolínka Mazáková
2.místo: Klárka Benešová (ZŠ Pť)
3.místo: Amálka Pešková
Čestné uznání:
Aneta Erbenová (ZŠ Strž)
Martinka Nedvědová (VK HD)
Lucka Gabrielová (ZŠ Podharť)
Literární soutěž: Štěpán Hroneš, Aneta Erbenová, Sára Erbenová
Kolektivní práce dětí z 5. A třídy ZŠ Strž
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Knihovna v dubnu

4. 4. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Duhové pohádky – Daniela Fischerová
Na začátku je zahrada bezbarvá a prázdná. Pluje nad ní smutné sluníčko, je samo
a nemá co dělat. Ale pak se začnou dít čarodějné věci…Program je určen pro děti od
7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.

12. 4. od 18.00 hodin
Austrálie
Jirka a Alena Márovi
Márovi objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu
k posvátnému rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali
ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců
na didžeridu. Žasli v poušti mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili
klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně
s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti. Jiří Mára je autorem devíti
cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. Koná se v sálku
knihovny. Vstupné 50,- Kč. Předprodej v oddělení pro dospělé.

14. 4. od 15.00 hodin
Jak dostal Honza princeznu
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,Kč děti.

25. 4. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč
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26. 4. od 18.00 hodin
Listování
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte,
falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě - ze všech
těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží
dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní
fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se
proti nim můžeme bránit? Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se
v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.
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.
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„Hudba je mocným spojencem, umocňuje totiž vaši schopnost zhmotňovat vaše
přání. Je součástí neviditelné říše, která se nachází ve vyšších frekvencích.
Hudba nás halí do ochranného pláště, který odráží negativní energie a pozvedá
naše emoce a myšlenky do radostných výšin.“
Věra Radoňová
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Besedy se žáky ZŠ jsou zaměřené také na orientaci v knihovně a hledání
informací v naučných knihách.
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Knihovna v květnu

2. 5. – 23. 5.
Kurz MS Word
Úpravy textu, formátování dokumentu, číslování stránek, seznam obrázků, pevné mezery atd.
Koná se vždy ve středu od 9.00 do 11.00 hodin. Kurzovné 100,- 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.

2. 5. – 30. 6.
Kurz klasické jógy
Eva Malovaná
Devadesátiminutové lekce zahrnují z počátku prohřátí, posílení, protažení a plný jógový dech,
dále jednoduché pozice těla, přizpůsobené vašim možnostem. Určeno pro začátečníky a mírně
pokročilé. Koná se v sálku knihovny každý pátek od 9.00 do 10.30 a od 16.00 do 17.30 hodin.
Více informací na www.joga.wz.cz nebo na e-mailu malovana@centrum.cz.

11. 5. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
O princezně Žofince, která hledala svoji maminku
O přízeň a lásku princezny Žofinky se budou ucházet hned tři maminky. A že to nebudou mít
jednoduché, se dozvíte z našeho pravidelného odpoledního předčítání. Program je určen pro
děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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Knihovna v červnu

1. 6. – 30. 7.
Bazar knih
Bazar vyřazené beletrie a 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.
4. – 15. 6.
Škola naruby aneb ani den bez čtení
Vyhodnocení projektu, ve kterém jsou prioritou kromě čtení také příjemně strávené
chvíle dětí se svými rodiči a prarodiči. Odměnou všem zúčastněným bude tentokrát
knížka s názvem Bráchova bota od Evelíny Koubové. 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.
8. 6. od 13.45 hod
Pohádkoterapie
Záhada hlavolamu
Prožijte dobrodružnou výpravu s chlapci, kteří si říkají Rychlé šípy, a objasněte s nimi
záhadu ježka v kleci. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny.
Vstup zdarma.
14. 6. od 16.00 do 20.00 hodin
Základy 1. pomoci
SAFRES Group
Zážitkový kurz se zaměřuje na život ohrožující stavy a jejich řešení. Je veden v malých
skupinách s individuální péčí. Cena 600,- Kč. Přihlášky na tel. 777 789 999 nebo na
safres@safres.cz.
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Vyhodnocení Školy naruby – 2017/2018
V červnu 2018 se vyhodnocení projektu Škola naruby zúčastnily tyto
školy:
škola
deníčky
1.tř., ZŠ Strž
1. A, ZŠ 5. květen
1. tř. ZŠ Dubenec
1. B ZŠ 5. května
1. tř. ZŠ Podharť
1. C ZŠ Schulzovy sady
1. A ZŠ Schulzovy sady
1.tř ZŠ Bílá Třemešná
Celkem:
( 75% návratnost )

počet dětí
16
16
19
19
25
20
24
23
162 dětí

vrácené
14
9
18
6
22
18
12
22
121 deníčků

Do projektu se zapojila 1 MŠ – Mateřinka
+ 8 dětí z veřejnosti: Tomáš Prajzler – 5. třída ZŠ Schulzovy sady
Bára Balzerová – 2.C ZŠ Schulzovy sady
Veronika Dvořáčková - 2.C ZŠ Schulzovy sady
Jan Beličák - 2.C ZŠ Schulzovy sady
Laura Baťová - 2.C ZŠ Schulzovy sady
Lucie Šipulová - 2.C ZŠ Schulzovy sady
Zuzka Pácaltová - 2.C ZŠ Schulzovy sady
Pavla Hamerská - 2.C ZŠ Schulzovy sady
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Obrázek 12: Knížka pro prvňáčka
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Knihovna o prázdninách
1. 7. – 4. 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.

1. 7. – 30. 9.
Výtvarné dílny očko - výstava
Díla dětí z Výtvarných dílen OČKO ve Dvoře Králové nad Labem. Ukázky grafiky a
linorytů. Grafické listy jsou doplněny ukázkami figurativní i nefigurativní malby a kresby.
Více informací na www.dílnyocko.cz. Přihlášky pro školní rok 2018/19 jsou přijímány na
e-mailu sedlackova@dilnyocko.cz.

12. 7. od 10.00 hodin a 13. 7. od 13.00 hodin
Pohádkoterapie
Tvoříš, tvořím, tvoříme … Můj prázdninový deník
Nejen děti, ale i my dospěláci se těšíme na léto, prázdniny, dovolenou a výlety. Přijďte
si vyrobit svůj vlastní prázdninový deník. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.

1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na vzdělávací aktivity, které budou probíhat ve školním roce 2018/19, se lze přihlásit
osobně v oddělení pro dospělé do 4. 8. 2018 nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do
31. 8. 2018.
Nabídka vzdělávání v knihovně ve školním roce 2018/19
Knihovna nabízí pro všechny zájemce o neformální vzdělávání. Níže uvedené 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.
Lektorky: Šárka Antoňáková/Mgr. Klára Pohlová
Dospělí:
Italština pro pokročilé. Lektor: Martin Vobicka (pondělí od 17.00 hodin)
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (úterý od 17.30 hodin)
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Tomáš Hajnyš (čtvrtek od 17.00 hodin)
Senioři (55 + )
Angličtina pro mírně pokročilé. Lektor: Ing. Libuše Bělovská (pondělí od 10.00 hodin)
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Virtuální univerzita 3. věku. Témata: České dějiny a G. L. Bernini – genius evropského
baroka. Koná se bez lektora, přednášky jsou předtočeny lektory ČZU v Praze (úterý
nebo středa, v 10.00 nebo 13.00 hodin).
Více informací včetně přihlášek je uvedeno na stránkách www.slavoj.cz/sluzby v sekci
vzdělávání.
6. 8. – 1. 9.
Všechna oddělení knihovny jsou z důvodu oprav uzavřena.
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Od 6. srpna byla knihovna uzavřena z důvodu povinné revize knihovního fondu,
výměny knihovního systému a výměny oken v celém objektu.
Revize knihovního fondu
Revize knihovního fondu, který obsahoval 54.418 dokumentů byla provedena
od 6. 8. do 14.8. 2018. Ztráty za období 2013 – 2018 činí 414 dokumentů.
Protokol o provedení revize je uveden v příloze Výroční zprávy.
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Výměna Clavia za KOHU
O prázdninách byla knihovna čtyři týdny uzavřena. Důvodem byla nejen
výměna oken v celé budově, ale také revize knihovního fondu, kterou knihovny
naší velikosti mají za povinnost provést pravidelně jednou za pět let. Co ale naši
čtenáři nejvíc pocítili, byla výměna informačního knihovního systému. Clavius,
společně s online katalogem Carmen, byl od září nahrazen otevřeným
softwarem KOHA. Tento knihovní systém je zcela odlišný od Clavia nejen
grafikou. Velmi výraznou změnou je platba za pozdní vracení. Paušální platbu
(1. upomínka byla 20,- Kč při jakémkoli počtu výpůjček) nahradí platba za každý
pozdě vrácený dokument 1,- Kč denně. Nově však budou chodit v poslední den
výpůjčky SMS zprávy s upozorněním. Pokud knihy ten den prodloužíte, nic
neplatíte. V září jsme upomínky kvůli uzavírce nevybírali, v říjnu můžete
podpořit 5. ročník Noci venku a svůj dluh uhradit konzervou.
Podobně jako každý nový systém zaváděný napříč všemi obory lidské činnosti,
ani KOHA nezahájila svůj provoz bez problémů. Co mohlo uživatele knihovny
zaskočit? V prvé řadě čtenáři, kteří jsou zvyklí využívat online katalog na
prodlužování dokumentů, se nedostali do svého konta, protože byly nastaveny
nové přístupové údaje vyžadující minimálně šest znaků. První týden nebylo
možné vypůjčení e-knih. V SMS při oznámení o rezervaci jsme posílali čtenáře
vyzvednout žádanou knížku do knihovny v Chotěboři atd. Postupně se chyby
systému odstranily.
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Výměna oken
V létě roku 2017 byla vyměněna okna v 1. patře budovy – v dětském oddělení,
studovně a v sálku knihovny. V srpnu 2018 se měnila okna v hudebním
oddělením, v přízemí a ostatních prostorách knihovny.

Obrázek 13: hudební oddělení
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Obrázek 14: Čajovna

Obrázek 15: Na dvoře knihovny
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Obrázek 16: Čajovna

Obrázek 17: Oddělení pro dospělé

XXXIX

Po výměně oken následovalo vymalování minimálně ploch kolem oken.
V dětském oddělení, kde byly stěny oživeny obrázky Kateřina Hornychové
Baliharové došlo k přemalování celé místnosti. Staré obrázky nahradila
Kateřina zbrusu novými.

Obrázek 18: Malování v dětském oddělené
XL

Obrázek 19: Nová dekorace
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Knihovna v září
Od 1. 9.
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude probíhat v průběhu celého školního roku. Jedná se o beletrii pro
děti, mládež i dospělé a o naučnou literaturu. Sklad na dvorku knihovny bude zpřístupněn
v provozní době. Svůj zájem hlaste v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Cena: 10,- Kč/1ks.
Od 1. 9.
Přihlášky na kurz internetu
Internet pro začátečníky a mírně pokročilé bude probíhat od 2. 10. do 24. 10. Účastníci
absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí. Kurz bude probíhat 4 týdny vždy v úterý a ve
středu od 9.00 do 11.00 hodin. Počet míst je omezen. Rezervace probíhá přímo proti platbě v
hudebním oddělení. Kurzovné činí 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek je 27. září.
1. 9. – 31.10.
Není pomoc jako pomoc
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku je vyhlášena v rámci 5. ročníku
charitativní akce Noc venku, která proběhne 22. 11. 2018. Věříme, že právě děti se
k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjádřit sobě vlastním způsobem, originálně,
neotřele a kreativně. Neovlivněny věkem či zkušeností jistě budou vědět, co je pomoc,
kdo pomoc potřebuje a jak by taková pomoc mohla vypadat. Nejen v souvislosti
s pomocí lidem bez domova. Technika je libovolná. Práce odevzdejte v dětském
oddělení knihovny. Vybrané práce budou vystaveny v den konání akce v předsálí
Hankova domu.
14. 9. od 13:45 hod
Pohádkoterapie
Putování za českým patronem - sv. Václavem
Také v novém školním roce zveme děti na odpolední posezení s knihou v ruce.
Tentokrát se vydáme po stopách českého knížete, patrona Čech a Moravy, sv.
Václava. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
17. 9. – 27. 9.
Slavnost Klíčování
Zábavný program pro čerstvé druháčky, který volně navazuje na slavnost Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Rezervace a bližší informace v dětském oddělení
knihovny nebo na tel. čísle 499 320 157.

26. 9. od 17.00 hodin
Beseda o náhradní rodinné péči
Farní charita – Centrum pro rodinu Klubko
Beseda pro všechny, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají
doma příliš ticho a prázdno. Součástí besedy bude také promítání krátkého dokumentu
z cyklu Rodiče napořád a možnost rozhovoru s pěstouny.
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Noc venku
Knihovna se již pravidelně zapojuje do charitativní akce Noc venku, kterou
organizuje Pečovatelská služba města. Kromě výroby placek vybíráme trvanlivé
potraviny místo zpozdného. V roce 2018 jsme vyhlásili také výtvarnou soutěž
na téma bezdomovectví.
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9. – 31.10.
Výtvarná soutěž pro děti předškolního a školního věku
je vyhlášena v rámci 5. ročníku charitativní akce
Noc venku, která proběhne 22. 11. 2018.
Věříme, že právě děti se k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjádřit
sobě vlastním způsobem, originálně, neotřele a kreativně.
Neovlivněny věkem či zkušeností jistě budou vědět,
co je pomoc, kdo pomoc potřebuje a jak by taková pomoc mohla
vypadat. Nejen v souvislosti s pomocí lidem bez domova.
Technika je libovolná.
Práce odevzdejte v dětském oddělení knihovny.
Vybrané práce budou vystaveny v den konání akce
v předsálí Hankova domu.

XLIV

Konzerva místo zpozdného
Už druhým rokem mají čtenáři Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad
Labem možnost pomoci lidem bez domova tím, že zaplatí za obdržené
upomínky konzervami či jinými trvanlivými potravinami. Knihovna se tak
zapojuje do charitativní akce Noc venku, která probíhá v pětadvaceti městech
po celé České republice. Cílem této kampaně je seznámit širokou veřejnost
s problematikou bezdomovectví a zážitkovou formou přiblížit život člověka na
ulici.
Akci Noc venku pořádá místní Pečovatelská služba společně se čtyřiceti
partnery. Těmi jsou soukromé firmy, neziskové a příspěvkové organizace,
skauti, zdravotníci, dobrovolníci atd. Městská knihovna se rozhodla přispět
sbírkou trvanlivých potravin, která v letošním roce probíhá od 1. října do 21.
listopadu. Úhradu zpozdného formou dobročinnosti vnímáme jako určitou formu
„amnestie“, která je spravedlivější než úplné odpuštění platby. Čtenáři s 1.
upomínkou tak „zaplatí“ jednou konzervou, 2. upomínku srovnají dvě konzervy
atd. Pro přehled dopisujeme v KIS KOHA u platby za 0 Kč poznámku „placeno
konzervou“. Těší nás, že potraviny přinesou také čtenáři, kteří upomínky
nemají, ale chtějí kampaň podpořit. V loňském roce jsme vybrali na 150 kusů
trvanlivých potravin, letos jich máme stejný počet za pouhých 14 dní.
Inspirace vzešla od knihovny Jabok – Vyšší odborné školy sociálně
pedagogické a teologické, která uspořádala pro stejnou kampaň sbírku nových
ponožek a teplého oblečení v roce 2015.
Kromě sbírky trvanlivých potravin jsme se zapojili také vyhlášením výtvarné
soutěže pro děti Není pomoc jako pomoc. Věříme, že právě děti se
k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjádřit sobě vlastním způsobem,
originálně, neotřele a kreativně. Vybrané výtvarné práce budou vystaveny 22.
listopadu 2018 v Hankově domě, kde zároveň předáme také sbírku trvanlivých
potravin. (Článek z NKR)
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Obrázek 20: Soutěžní obrázky v HD
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Obrázek 21: Výherní obrázky v HD
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Konzervy místo zpozdného
Od 1. listopadu měli čtenáři Městské knihovny Slavoj možnost splatit své dlužné
částky za pozdní vrácení vypůjčených dokumentů potravinami s dlouhou
trvanlivostí. Tato akce byla vyhlášena již druhým rokem a knihovna se tak se
svými čtenáři zapojuje do charitativní akce Noc venku, která se koná
v desítkách měst České republiky. Do středy 15. října se na výpůjčním pultu
v oddělení pro dospělé nastřádalo 83 kg potravin. Je to 3x větší množství než
v loňském roce. Za podporu děkujeme nejen všem čtenářům, kteří potravinami
uhradili své upomínky, ale také lidem, kteří přispěli na dobrou věc sami od
sebe. A že jich nebylo málo. Děkujeme. (Článek z NKR)

Konzervy s hotovými jídly
Těstoviny
Polévky
Knedlíky v prášku
Olej 1 l
Káva
Čaj
Ovesná kaše, puding
Bulgur, rýže, čočka
Paštika
Rybičky
Energy drink
Křehký chléb, slané pečivo
Čokoláda, bonbony
Sušeny
Džem domácí
Čalamáda, okurky kyselé
Utopenci
Kompot

Celkem

121 ks
29 ks
59 ks
1 ks
1 ks
2 ks
7 ks
10 ks
7 ks
34 ks
31 ks
7 ks
7 ks
8 ks
20 ks
1 ks
3 ks
2 ks
2 ks

113 kg trvanlivých potravin
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Obrázek 22: Vybrané trvanlivé potraviny

Obrázek 23: Předané potraviny na akci Noc venku
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Knihovna v říjnu
Týden knihoven (1. – 7. 10. 2018)
Bazar knih
Bazar vyřazených knih bude probíhat v průběhu celého školního roku. Jedná se o beletrii pro
děti, mládež i dospělé a o naučnou literaturu. Sklad na dvorku knihovny bude zpřístupněn
v provozní době. Svůj zájem hlaste v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Cena: 10,- Kč/1ks.
1. 10. – 7. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven. Pokud s přihlášením váháte, vyzkoušejte, nic za to nedáte.
1. 10. – 21. 11.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Potom pozor! Až
do 21. 11. máte možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit se tím k 5. 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 22. listopadu na akci Noc venku 2018 předány
organizačnímu týmu projektu. Připojit se můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale
rádi pomůžete dobré věci.
1. 10. – 20. 11.
Výstava obrázků Ze světa knih a knihoven
Výběr ze soutěžních prací je umístěn v prostorách městské knihovny.
2. 10. od 18.00 hodin
Večer učitelů ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem
Krysař. Skladba inspirovaná stejnojmennou knihou Viktora Dyka. Hrají: Marketa Mikulová
(akordeon) a Jan Prouza (akordeon).
Adam a Eva. Část lyrické ságy o stvoření světa autora Karla Šiktance. Hudba: Marketa
Mikulová, Jan Prouza (kytara), mluvené slovo: Ladislav Peřina.
Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
2. 10. - 24. 10.
Kurz internetu pro začátečníky/pokročilé
Základy internetu a jeho používání v praxi. Počet míst je omezen. Přihlášky přijímáme
v hudebním oddělení.
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3. 10. od 18.30 hodin
Předání cen a Křest knihy Ze světa knih a knihoven
Zveme vás na křest knížky, jejíž základ tvoří výherní práce soutěže Kresli a tvoř
mandaly ze světa knih a knihoven. Koná se v sále městského muzea a následně
v Městské knihovně Slavoj.
12. 10. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie – Písničkové pohádky
Tentokrát si přečteme pohádkové příběhy inspirované tradičními lidovými písničkami.
A možná si i zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje. Program je určen pro děti
od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 10. od 15.00 hodin
Ježek soudcem
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
23. 10. od 9.30 hodin
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Speciální program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu
S knížkou do života – Bookstart. Co vás čeká? Říkanky, hry, hudební nástroje, knížky a to vše
v příjemném prostoru knihovny. Vstup zdarma.
24. 10. od 18.00 hodin
Tibetské mísy
Věra Radoňová
Relaxační procházka s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský buben,
dešťová hůl a ostatní nástroje. Jejich nádherná a hladivá hudba Vás dovede ke klidu a
pohodě. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč
26. 10. od 18.00 hodin
LISTOVÁNÍ
Svatá Barbora
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o tzv. kuřimské, nikdy
neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu stála
dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později v Dánsku za
stejně starého chlapce. Andrea se ztrácí v nekonečném labyrintu, ale nedokáže
přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že ji má téměř na dosah, je postavena
před zásadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat? V roce 2018 vydalo nakl.
Lipnik. Účinkují: Alan Novotný a Petra Bučková. Koná se v městském muzeu. Vstupné
120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro dospělé.

LII

LIII

S knížkou do života
Knihovníky v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem projekt
ihned oslovil. Stejně tak byl nadšený starosta našeho města. Slovo dalo slovo a
od března 2018 jsme se účastnili obřadu Vítání občánků, které probíhá dvakrát
do měsíce ve starodávné konšelské síni Staré radnice. Zde byla rodičům
předána taška s knížkami a poukaz s registrací do knihovny zdarma. Ten lze
využít do tří let věku dítěte. Z hlediska oslovení novopečených rodičů se spojení
s tímto obřadem jevilo jako nejschůdnější.
Ve spolupráci s městem bychom pravděpodobně pokračovali, ale vedoucí
odboru, nesouhlasila. Sety by tak maminkám rozdala bez poukazu na registraci
do knihovny, který považovala za reklamu. Od října 2018 tak knihovna
pokračuje po své ose. Program jsme nazvali Královédvorské knihomrně (po
vzoru a se svolením MK v Dobříši) probíhá pravidelně každý měsíc v knihovně.
Pevně věřím, že bude platit známé rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Cílem projektu je:
vytvořit kladný vztah dětí ke knížkám
společně s dětmi trávit čas u knížek – prohlížením, předčítáním
rozvíjet vyjadřovací schopnost dítěte a jeho představivost – povídáním,
zpíváním
nabídnout kvalitní knihy pro děti
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Obrázek 24: Původní předávání Bookstartu ve Staré radnici

Obrázek 25: Nově Královédvorské knihomrně
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Obrázek 26: Královédvorské knihomrně v sálku kny
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Knihovna v listopadu
1. 10. – 21. 11.
Konzerva místo zpozdného
Nestíháte vracet knihy do knihovny včas a stále platíte za upomínky? Do 21. 11. máte
možnost zaplatit za upomínky v naturáliích a připojit se tím k 5. 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 22. listopadu na akci Noc venku 2018 předány organizačnímu týmu projektu.
Připojit se můžete i v případě, že vracíte knihy včas, ale rádi pomůžete dobré věci.
2. 11. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie – Strašidelné pohádky
Bojíte se rádi? Knížka Strašidelné pohádky v sobě skrývá nepřeberné množství
příběhů se zlými duchy a démony. Protože je halloweenský čas, tak si některé z nich
společně přečteme a na závěr si jednu strašidelnou dekoraci vyrobíme. Program je
určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 11. od 17.00 hodin
Nebylo jim souzeno žít
Helena Rezková, Pavlína Špatenková
Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít, ve které popisují sokolský odboj a
pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a
částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast Trutnovska, Náchodska, Rychnovska,
Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka) vězněných a popravených nebo
umučených během 2. světové války. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dobrovolné.
17. 11. od 15.00 hodin
Kocour v botách
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč dospělí,
20,- Kč děti. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
21. 11. od 19.00 hodin
Listování
Erland Loe: Doppler
Divadelní představení s knihou v ruce. Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc "pilný". Svou hlubokou
osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá
losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují další
postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské
a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům
seriálu LiStOVáNí. Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Koná se v městském
muzeu. Vstupné 120,- Kč. Lístky v předprodeji v oddělení pro dospělé.

24. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchůdek, ve kterém
lze nakoupit pouze za moriony. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak
pro dospělé. Podrobný program je k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně
zváni.
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3. 12. od 17.00 hodin
Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení!
Kateřina Křivánková, Vojtěch Bruk
"Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a
vzděláte ho na celý život." Tak přesně tímto heslem se řídíme ve Zvol si info. Na
přednášce se dozvíte jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních
sítích a v médiích. Nezůstaneme jen u popisu současné situace, ale zjistíte něco i o
nejnovějším trendu takzvaných DEEPFAKE videí. Podíváme se také za oponu, jak
vlastně všechny ty hoaxy, fake news a konspirace fungují a jak jsou provázané s
novodobou propagandou. To vše v neutrální podobě a bez zbytečného ukazování
prstem. Jde nám o samotné techniky manipulací. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
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Beseda o knize Pavlíny Špatenkové a Heleny Rezkové proběhla v sálku
knihovny. Programu se účastnil osobně také pan Antonín Burdych.

Tisková informace
Vychází kniha o osudech popravených a umučených sokolů
Představení knihy „Nebylo jim souzeno žít“ autorek Heleny Rezkové
a Pavlíny Špatenkové se uskuteční v pátek 12. října 2018 od 17 hod.
v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici.
Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 70 letech dluh sokolským
hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský
odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast
Trutnovska, Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně
i Orlickoústecka) vězněných a popravených nebo umučených během 2. světové
války. Impulsem pro sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného
Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka,
posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno
v Pardubicích na Zámečku 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B, ale ani
to nebyl počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál.
„Před rokem jsme začínaly bádat po osudech 20 popravených sokolů
v rodinách, archivech, kronikách… Úplnou náhodou se nám dostal do ruky
seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených
a umučených 120. Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly
neuvěřitelných cca 160 příběhů, při nichž ještě dnes mrazí,“ říká spoluautorka
knihy Pavlína Špatenková. Jak dodává Helena Rezková, autorky si cení
zejména toho, že se jim podařilo vyhledat a oslovit žijící děti a příbuzné
popravených. „Vážíme si toho, že nám otevřeli své rodinné archivy, v nichž
uchovávají fotografie, dopisy psané před popravou… Dodnes vzpomínají na
poslední chvíle se svými rodiči, kteří položili za naši svobodu to nejcennější,
svoje životy. Mnozí z nich se i v pokročilém věku na křest knihy chystají a tak
jistě dojde na dojemná setkání po mnoha desítkách let,“ podotýká Rezková.
Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.
Slavnostního představení knihy se zúčastnili:
Antonín Burdych (popraveni rodiče, dědeček s babičkou a teta se strýcem Končiny u Červeného Kostelce), Jiřina Jarošová, dcera popraveného učitele
Karla Ježka z Doubravice), Květa Stárková (dcera popraveného Jana Sedláčka
z Opočna), Olga Castiellová Hostovská (dcera Egona Hostovského a vnučka
popraveného Cyrila Ondráka z Opočna), Hynek Stiehl, vnuk popraveného
Antonína Stiehla a někteří další žijící příbuzní.
Do Hradce přijel též Ing. Miroslav Kroc, starosta obce Břasy na Rokycansku,
kde Jiří Potůček žil, dále Iva Matulková, která do knihy poskytla své
několikaleté bádání po stopách narození Jiřího Potůčka v Itálii atd.
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Obrázek 27: Pavlína Špatenková a Helena Rezková

Obrázek 28: Antonín Burdych
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Obrázek 29: Divadlo Klíček

Obrázek 30: Vánoční dílny
LXVI

Knihovna v prosinci
3. 12. od 17.00 hodin
Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení!
Kateřina Křivánková, Vojtěch Bruk
"Ukažte člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat
a vzděláte ho na celý život." Na přednášce se dozvíte jak se vyznat v dnešním složitém
světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Koná se v sálku knihovny. Vstupné
dobrovolné.
7. 12. od 13:45 hod
Pohádkoterapie
Zahrádka pod hvězdami
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci a poslechnout vánoční příběh. V domku s malou
zahrádkou žije tesař Josef s Marií a synkem Ježíškem. Chlapec prý dovede dělat
zázraky. Alespoň to o něm tvrdí jeho dva kamarádi Petr a Tomáš. Program je určen
pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
18. 12. od 9.30 a 10.30 hodin
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Vánoční program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu
S knížkou do života – Bookstart. Děti se seznámí s tradicemi českých Vánoc formou
říkanek, písniček a pohádek.Vstup zdarma.
22. 12. od 15.00 hodin
Čert a Káča
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,-Kč
dospělí. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
24. 12. – 1. 1. 2019
Všechna oddělení knihovny uzavřena.
Kolektiv knihovny vám přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí a radosti do
nového roku a těší se na shledání s vámi opět v roce 2019.
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Obrázek 31: PF knihovny
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