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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
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.

Od 22. 8. 2018 využívá knihovna otevřený automatizovaný knihovní systém
KOHA.
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MEZIKNIHO VNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA ( MVS)

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 2020 knihovna vyřizovala 51 požadavků od svých uživatelů, 51 z nich
bylo vyřízeno kladně. Uživatel, který požaduje tuto službu, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného.
Požadavků služby MVS ze strany jiných knihoven bylo kladně vyřízeno
12 z celkového počtu 12 žádostí. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
nebyla v tomto roce požadována.
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

V roce 2021 bylo v knihovně zhotoveno a poskytnuto uživatelům za úplatu 963
černobílých a 120 barevných kopií.
KNIHOVNA V DOBĚ UZAVŘENÍ Z DŮVODU PANDEMIE
– MOŽNOSTI PŮJČOVÁNÍ

Rok 2021 byl z důvodu pandemie Covid 19 odlišný tím, že byla knihovna od
1. 1. do 11. 4. 2021 pro veřejnost uzavřena. Rozvoz knihovních dokumentů jsme
provozovali místo 1 x za měsíc každou první středu v měsíci, jak bylo zvykem,
každou středu všem, kteří o tuto službu projevili zájem. Nejednalo se tedy pouze
o seniory a handicapované.
Čtenáři měli kromě rozvozu dokumentů možnost využít tzv. okénka, které bylo
pro tuto potřebu zprovozněno až do znovuotevření knihovny každé pondělí,
středu a pátek od 12.00 do 17.00 hodin. Zde si čtenáři vyzvedli předem
objednané knihy a vraceli již půjčené. Knihovna byla vládou uzavřena celkem
na 67 pracovních dní. Klesla návštěvnost čtenářů i jejich výpůjčky. Celkem jsme
tak v době uzavírek zaznamenali 2 617 návštěv a 11 496 výpůjček. Od
12. 4. 2021 byla knihovna otevřena, mohly být však poskytovány pouze výpůjční
služby. Sobotní služby byly do 30. 6. 2021 zcela zrušeny.
V rozvozu seniorům bylo pravidelně dováženo do 16 domácností celkem 1 544
dokumentů. Do pečovatelského domu u parku jsme dodali 244 knih
3 zájemcům, do pečovatelského domu ve Strži jsme dovezli 357 knih
6 čtenářům. Celkem tedy 2 145 knih, 38 periodik a neevidovaný počet sešitků
a brožur bez přírůstkových čísel.
K rozvozu využívá knihovna automobil, který je ve vlastnictví knihovny.
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VEŘEJNÝ INTERNET

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.

INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW. SLAVOJ. CZ

V roce 2021 zaznamenaly knihovnické stránky celkem 16.833 návštěvníků.
Jednou z nejvyužívanějších elektronických služeb je on-line katalog. Dotazy na
dostupnost dokumentů činily v roce 2021: 13.253 vstupů do elektronického
katalogu, 3.839 do čtenářského konta. Zvýšení vstupů do konta čtenáře
připisujeme uzavřením knihovny z důvodu pandemie a s tím spojené
prodlužování vypůjčených dokumentů. Tento způsob je jednou z možností, jak
své výpůjčky bezplatně prodloužit o další měsíc.
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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.
PŘEHLED PROVOZNÍ DOBY

Knihovna byla vládou uzavřena od 1. 1. d o 1 1 . 4. 2021. Z a obvyklých
podmínek je pro veřejnost otevřeno 43 hodin týdně. Pandemickými opatřeními
došlo ke změnám následovně:
Od 1. 1. do 11. 4. 2021 otevřeno výdejní okénko (PO, ST, PÁ v době od 12.00
do 17.00 hodin)
Zároveň byly posíleny rozvozy knih (z 1x týdně na 4x týdně – každou středu v
měsíci)
Pro veřejnost byla knihovna opět zpřístupněna 1 2 . 4 . 2021; byly dostupné
pouze výpůjční služby. Oddělení internetu bylo možno využít od 1. 6. 2021;
čajovnu od 1. 9. 2021).
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
7

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 UŽIVATELÉ
V roce 2021 knihovna evidovala 1 974 registrovaných čtenářů (snížení o 516
registrací přisuzujeme uzavření knihovny a neprodloužení registrace
stávajících uživatelů), z tohoto počtu tvoří 592 registrovaných uživatelů
mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto 148 rodinných průkazů, které jsou
evidovány na jednoho dospělého člena rodiny (viz obr. 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.
Jak ukazuje obr. 1 – 6, s pandemií Covid 19 se výrazně snížil počet
registrovaných čtenářů, návštěv uživatelů a s tím spojené počty vypůjčených
dokumentů.

Registrovaní čtenáři celkem
- z toho tzv. rodinní čtenáři
- z toho čtenáři do 15 let

1974

1

148
592

Obrázek 1: Registrovaní uživatelé

rok
2019
2020
2021

děti do rodinný
celkem
15 let průkaz
34468 12358
46826 93652
23064 15392
38456 76912
19552 15109
34661 69322

dospělí

Obrázek 3: Tabulka - Porovnání let 2019 – 2021

Obrázek 2: Graf - Porovnání let 2019 - 2021
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V roce 2021 zaznamenala knihovna celkem 34 661 návštěv svých uživatelů,
z toho bylo evidováno 19 552 fyzických návštěv, u návštěvníků on-line služeb
bylo zaznamenáno 15 109 (viz tab. 2). Vlivem nucených uzavírek knihovny se
počet fyzických návštěvníků snížil o 3 795 návštěv (v roce 2020 o 8 370
návštěv). Vliv pandemie ukazuje níže uvedený graf

NÁVŠTĚVNÍCI

Návštěvníci celkem
Návštěvníci on-line služeb

34661
15109

- z toho vstup do el. katalogu
- z toho vstup do výpůjčního protokolu + el. zdroje

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

100%
43,5

11971
3138

19552

- z toho návštěvníci půjčoven a studoven
- z toho návštěvníci využívající internet
- z toho návštěvníci kulturních akcí
- z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

16961
243
1921
427

79,2
20,8

56,5
86,7
1,3
9,8
2,2

Obrázek 4: Návštěvníci knihovny

rok
2019
2020
2021

fyzické
návštěvy
34468
23064
19552

online
služby
12358
15392
15109

celkem
návštěv
46826
38456
34661

Obrázek 5: Tabulka – Porovnání návštěv knihovny 2019 - 2020

Obrázek 6: Graf – Porovnání Návštěv knihovny 2019 - 2020

1

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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VÝPŮJČKY
Městská knihovna Slavoj nabízí svým registrovaným čtenářům nejen půjčování
klasických knih. V hudebním oddělení je možné si vypůjčit audioknihy, milovníci
elektronických knih mohou využít jejich široké nabídky v on-line katalogu
knihovny. Pro jejich stažení je nutná registrace na webových stránkách
www.palmknihy.cz, kde uživatel zadá stejný kontaktní e- mail jaký je zadán
v jeho čtenářském kontu v knihovně. Tím dojde ke spárování obou aplikací a eknihu je tak možné stáhnout do aplikace s OS Android nebo do čtečky firmy
eReading. Momentálně je v elektronickém katalogu KOHA k dispozici 10 702
knih (navýšení o 5 916 titulů je vylepšením služby pro registrované čtenáře).
V době pandemie měli čtenáři možnost využít zvýšení počtu výpůjček e-knih ze
dvou na čtyři za 1 měsíc. Pro registrované uživatele je služba zdarma, knihovna
platí 49,- Kč za 1 výpůjčku.
V čajovně má Slavoj k výběru nejen širokou nabídku černých, bílých a zelených
čajů, ale také 288 společenských her a hlavolamů. Hry mají výpůjční dobu
stejnou jako knihy, tedy jeden měsíc.
Celkový počet výpůjček v roce 2021 tvoří 112 468 knihovních jednotek
v č e t n ě p r e ze n č n í c h v ý p ů j če k a p ro l o n g a cí . (viz tab. 3). Absenční
výpůjčky knih tvoří 97% všech výpůjček.
Výpůjčky
prezenční
prolongace

Výpůjčky podle druhu dok.
Knihy
Naučná lit.
Krásná lit.
Periodika
AV média
Hry
Čtečky
E-knihy
Jiné
MVS z jiné knihovny

78599
1454
32922

78599
64124
8119
56005

11541
1589
288
4
119
883
51

Obrázek 7: Tabulka – Výpůjčky dokumentů
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100%
0,01 %
41,8 %

81,6%
12,7%
87,3%

14,7%
0,02 %

KNIHOVNÍ FOND
Knihovní fond (viz obr. 8) představuje ke dni 31. 12. 2021 celkem 53 007
knihovních jednotek, z toho je 16 169 svazků naučné literatury a 31 522 titulů
tvoří beletrie. V rámci obnovy knihovního fondu bylo odepsáno 2 313 knihovních
jednotek. Knihovní fond obsahuje 4 845 audiovizuálních médií. Kromě knih,
periodik a AV médií půjčuje knihovna také společenské hry a hlavolamy
(238 titulů) a čtečky elektronických knih (4 ks)
49 884 titulů je umístěno ve volném výběru. Pouze 3 000 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
AV Media
Hry
Jiné

53007
47751

100,00%
90,1%

31522
16169

64,6%
35,4%

4845
238
173

9,1%
0,4%
0,4%

Obrázek 8: Tabulka – Knihovní fond

Knihovní fondy – aktualizace, obnova fondu, obrat fondu
Výdaj na nákup knihovního fondu činil 41,30 Kč na 1 obyvatele, obrat knihovního
fondu 1,48. Obnova knihovního fondu: bylo pořízeno 2 436 knihovních jednotek
tj. 7,94 % roční obnovy (standard určuje 7%).

AKVIZICE

Náklady na pořízení knihovního fondu představovaly v roce 2021 částku
633 521,- Kč.
Nejvyšší položkou byly knihy, celkem 325 497,- Kč, na předplatné periodik bylo
vydáno 87 613,- Kč, elektronické zdroje byly pořízeny za 40 512,-Kč. Roční
přírůstek v roce 2021 činil 2 436 knihovních jednotek.
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NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY V ROCE 2021
KNIHY
ODDĚLENÍ PRO DO SPĚLÉ

V oddělení pro dospělé je nejpůjčovanější autorkou Alena Mornštajnová a její
tituly: Tiché roky (půjčeno 34x), Listopád (31x) a Hana (30x). Čtvrtou
nejžádanější knihou jsou Bábovky Radky Třeštíkové (21x). Titul Království
norského autora Jo Nesbø (21x) zaujímá 5. místo v žebříčku TOP 5 za rok
2021.

V naučné literatuře jsou nejpůjčovanější: Zvičina od Karla Martinka (15x);
Robert Šlachta: třicet let pod přísahou (12x); Svědectví o životě v KLDR (11x);
Můj život mezi slzami a smíchem Jiřiny Bohdalové (9x); Retro příběhy (9x).

K častým výpůjčkám patří v oddělení pro dospělé W estern (82x), W estern –
bestseller (42x) a Rodokaps (36x).
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI

U dětí do 15 let patří první příčka titulu Mikulášovy patálie autora
R. Goscinny (9x), Krutý princ od Holly Blackové (8x) a Příhody pošťáka Pata
(7x).

V naučné literatuře vévodí tituly: Dopravní prostředky v pohybu, Otázky
a odpovědi ze světa zvířat a Jak to funguje přírodě.
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ČAJO VNA

Mezi nejoblíbenější hry patří Logico primo nakladatelství MUTABENE, které
vydává učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách
a pro první stupeň základních a speciálních škol. Jsou také určeny pro
domácí samouku. Další velmi oblíbenou výpůjčku tvoří knihy z edice
Kouzelné čtení s elektronickou tužkou.
Mezi oblíbené časopisy patří v čajovně Enigma (28x), Meduňka (28x)
a Regenerace (23x).

PERIODIKA
STUDO VNA A ČÍT ÁRNA

Nejčtenějším denním tiskem jsou periodika Dnes (563x), Krkonošský deník
(440x) a sport (403x). Z časopisů jsou nejčtenějšími Vlasta (238x), Květy (222x)
a Reflex (178x).

Mezi nejčtenější časopis v dětském oddělení patří již několik let Čtyřlístek
(284x), další místa v roce 2021 obsadily časopisy Minecraft (11x) a Koně a
lidé (11x). Časopisy zaměřené na koně, psi, kočky apod. Tyto časopisy
nakupuje knihovna z remitendy.
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PŘEHLED TITULŮ PERIODIK K 31. 12 . 2021

Knihovna odebírala celkem 94 titulů periodik, z toho 23 z remitendy.
periodika v čítárně pro dospělé:
denní tisk, noviny
1. Hospodářské noviny
2. Krkonošský deník
3. Lidové noviny
4. MF Dnes
5. Právo
6. Sport
regionální tisk
1. Noviny královédvorské radnice
2. Vlastivědné čtení o Královédvorsku
3. Pod Zvičinou
ostatní periodika
1. Artikl
2. Burda
3. Bydlení
4. Cinema
5. Dekor
6. dTest
7. Dům a zahrada
8. 21. století
9. Ekonom
10. Gurmet
11. Chatař chalupář
12. Interview
13. Jezdectví
14. Kamarádi
15. Koktejl
16. Krkonoše. Jizerské hory
17. Květy
18. Letectví + kosmonautika
19. Lidé a země
20. Marianne
21. Maminka
22. Moje země
23. National Geographic
24. Ona ví
25. Pes
26. Propamátky
27. RC modely
28. Receptář
29. Reflex
30. Reportér magazín
31. Revue 50plus
32. Rodina a škola
33. Rozmarýna
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34. Rybářství
35. 100+1 historie
36. 100+1 zahraničních zajímavostí
37. Story
38. Svět motorů
39. Téma
40. Týden
41. Týden historie
42. Včelařství
43. Vesmír
44. Vlasta
45. Zahrádkář
46. Zdraví
47. Žena a život
periodika v dětském oddělení:
1. ABC
2. Ahoj divočino
3. Čtyřlístek
4. 21. století Junior
5. Mateřídouška
6. Méďa Pusík
periodika v literární čajovně:
1. Enigma
3. Jóga dnes
4. Meduňka
5. Regena
6. Regenerace
periodika v knihovnické příručce:
1. Čtenář
2. KRUH – bulletin Střediska východočeských spisovatelů
3. U nás
remitenda:
1. Computer
2. Časostroj
3. Fakta&svědectví
4. Flóra na zahradě
5. Food
6. Koně&hříbata
7. Ledové království
8. Moje psychologie
9. Na cestu
10. Naše kočky
11. Nové proměny bydlení
12. Praktik
13. Sluníčko
14. Sofie První
17

15. Spider-man
16. Svět koní
17. Svět koupelen
18. Svět kuchyní
19. Svět psů
20. Tajemství české minulosti
21. Tajemství vesmíru
22. Válka revue
23. Živá historie

AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUMENTY
HUDEBNÍ ODDĚLENÍ A V EŘEJNÝ INTERNET

Mezi čtenáři jsou velmi oblíbené zvukové knihy. Nejvíce byly v oběhu tituly Jany
Poncarové Podbrdské ženy, Šarlatán Josefa Klímy a Pentagram od Jo Nesbø.
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PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2021
KRATĚNA, Jaroslav. Zákon jsem já: české country texty na písně převzaté. Ve Dvoře
Králové nad Labem: Slavoj, 2021. ISBN 978-80-906977-8-2.

Obrázek 9: Obálka knihy Jaroslava Kratěny Zákon jsem já
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AKCE KNIHOVNY
Z důvodu pandemie opět značně poklesl počet uspořádaných akcí. Přes
veškeré omezení se však podařilo v knihovně zrealizovat 139 kulturních a 48
vzdělávacích akcí. Celkem proběhlo 187 akcí pro 2 348 účastníků.
Vzdělávací akce. Některé vzdělávací akce byly přesunuty podobně jako ve
školách z prezenční formy na distanční. Pokračoval tak kurz francouzštiny pro
pokročilé, kterou vede Mgr. Jana Hojná. Také 60 posluchačů Virtuální univerzity
3. věku se situaci přizpůsobilo, splnilo touto formou všechny studijní povinnosti
a zdárně dokončilo letní i zimní semestr. Tematické výlety se podobně jako
v roce 2020 nekonaly, stejně tak promoce studentů v aule ČZU v Praze.
Kulturní akce jsme byli nuceni zrušit nebo jsme neustále posouvali termíny
jejich realizace.

AKCÍ

Typ akce

Účastníci

Akce

vzdělávací akce pro dospělé

427

48

kulturní akce pro děti

1433

92

kulturní akce pro dospělé

488

47

Obrázek 10. Přehled akcí a účastníků

Následující graf znázorňuje vliv pandemie Covid -19 na pořádání akcí
v městské knihovně.
Rok/akce
2019
2020
2021

Vzdělávací
293
111
48

Kulturní
277
137
139

Obrázek 11: Tabulka – Kulturní a vzdělávací akce 2019 - 2020

Obrázek 12: Graf - Kulturní a vzdělávací akce 2019 - 2020

20

VZDĚLÁVÁNÍ
JAZYKOVÉ KURZY

V letním semestru 2020/21 probíhala výuka francouzštiny převážně distanční
formou. Angličtina pro seniory byla zrušena.
Ve školním roce 2021/22 byl od 1. října nově otevřen kurz španělštiny (lektorka
Silvie Vernerová). Stále pokračoval kurz francouzštiny (lektorka Mgr. Jana
Hojná) a kurz angličtiny pro seniory (lektorka Šárka Antoňáková).

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

Letní semestr 2020/2021 navštěvovalo 56 studentů. Zvolená témata byla:
Genealogie – hledáme své předky (27 studentů) a Mistři evropského barokního
malířství 17. století (29 studentů). Obě témata studovali 4 studenti.
V zimním semestru 2021/2022 studovalo celkem 48 studentů. Téma Život
s energií studovalo 25 seniorů, téma Život a dílo Michelangela Buonarroti
23 studenti.
Z důvodu pandemie došlo k několika změnám. Podmínka 80% účasti na
přednáškách byla zrušena, termín splnění testů byl prodloužen. Závěrečné
semináře a promoce se nekonaly.

Obrázek 13: Studenti na slavnostním předávání certifikátů a promočních listů 30. 6. 2021
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DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ
KAMARÁDKA KNIHOVNA (celostátní soutěž)
1. místo pro Slavoj (článek do časopisu Impulsy)

Slavoj – Kamarádka knihovna 2020; článek do internetového časopisu Impulsy
Slavoj – Kamarádka knihovna 2020 (kjm.cz)

Obrázek 14: Certifikát 1. místo v celostátní soutěži dětských oddělení knihoven

Certifikát a titul Kamarádka knihovna 2020 získala Městská knihovna Slavoj ve
Dvoře Králové nad Labem na slavnostním vyhodnocení 14. října 2021
v Zrcadlové kapli Klementina. Pravděpodobně je zbytečné tuto aktivitu Klubu
dětských knihoven dopodrobna představovat, takže jen v krátkosti. Jak sám
název napovídá, jedná se o soutěž dětských knihoven (nebo dětských oddělení
veřejných knihoven), ve které se hodnotí hned několik kritérií. Pětičlenná
komise hodnotí vše, co spojuje knihovnu s dětskými čtenáři. V první části je
posuzováno vysvědčení = hodnocení knihovny dětmi do 15 let. V té druhé jsou
hodnoceny statistické údaje od nákupu knih přes výpůjčky až po celkový počet
dětských uživatelů. Ve finále porota posuzuje akce připravované pro dětské
čtenáře a také hodnotí prostředí knihovny, které osobně navštíví.
Tento článek by měl dle zadání redaktorky časopisu zmapovat, co zajímavého
se v naší knihovně děje, jaký je přínos knihovny pro naši komunitu a v čem
můžeme jít jiným knihovnám příkladem.
Stejně jako většina knihoven po celé ČR se pravidelně zapojujeme do
celostátních akcí jako např. Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu,
Bookstart, Lovci perel atd. Některé jsme spojili do jednoho velkého celku, který
vzájemně navazuje.
Pro vysvětlení: Anička nastoupí v září do 1. třídy a hned v únoru, po svém
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prvním vysvědčení, je pasována na čtenářku knihovny a obdrží při Pasování
prvňáčků na čtenáře svůj první čtenářský průkaz a deníček Škola naruby na
podporu akce Celé Česko čte dětem. Anička si v únoru půjčí svou první knížku
a poté si ji chodí pravidelně s paní učitelkou každý měsíc do knihovny
vyměňovat, protože každý měsíc je pro tuto třídu připraven v dětském oddělení
program na míru. Anička má co číst a protože samotné ji to čtení ještě moc
nejde, požaduje čtení po rodičích. Tak si může zapsat do deníčku, že jí tatínek
20 minut četl a napsat mu velkou jedničku. V červnu, kdy navštíví Anička
v tomto školním roce se svou třídou knihovnu naposledy, obdrží od královny
Abecedky Knížku pro prvňáčka, protože má skvěle vedený deníček Škola
naruby. Ve druhé třídě, hned v září, navštíví Anička knihovnu se svou třídou
opět, protože na ně čeká Klíčování (viz obr. 1) a zloduch Nečterád s princem
Komiksem. Děti jsou zábavnou formou přezkoušeny, dokáží, že písmenka přes
prázdniny nezapomněly a dostanou klíč k tajemství knížek. Touto návštěvou si
připomenou, že mají průkazku, na kterou si stále mohou půjčovat krásné
knížky. Spojení těchto akcí do jednoho celku se nám osvědčilo a jediné, ale
dost zásadní, co je pro zdárný průběh tohoto projektu nutné, je dobrá
spolupráce s místními školami.
Pravidelně se zapojujeme také do akcí a soutěží Klubu dětských knihoven
SKIP, například do projektu Kde končí svět. Výkresy nejednoho ročníku této
soutěže posloužily jako ilustrace ke knize Královédvorské pověsti, Kytice, Ze
světa knih a knihoven (viz obr. 2 a 3)
Kromě výše zmíněných projektů připravujeme také své vlastní. Osvědčilo se
nám vytvoření knihovnického questu, který nám již několik let slouží jako
průvodce po knihovně pro druhý stupeň ZŠ. Je soutěžní a výherce obdrží
zdarma konvičku čaje v naší literární čajovně. Školní družiny navštěvují
pravidelně Pohádkoterapii, která je vždy zaměřena na knížky jednoho tématu.
O prázdninách jsme realizovali knihovnický příměstský tábor se zaměřením na
knihy a literární postavy. Jedno sobotní odpoledne v měsíci je určeno pro ty
nejmenší, kteří si užijí maňáskovou pohádku v podání loutkového souboru
Klíček. Se změnou času, vždy od října do března, probíhá v knihovně každou
druhou neděli odpolední deskohraní. Pro návštěvníky z okolních měst je
v knihovně připravena keška – mysterka.
Zkrátka se snažíme vytvořit pohodovou rodinnou atmosféru, aby se naši čtenáři
u nás cítili co nejlépe a nespěchali domů. Příjemný Interiér jsme doplnili
„domácími mazlíčky“. V naučné části dětského oddělení po skle terária
našlapují felsumy madagaskarské Fel a Sum, regál s knížkami pro desetileté
střeží VilémJarmila - agama vousatá, před dětským oddělením je akvárium
s rybkami, před vstupem do hudebního oddělení, kam si chodí malí čtenáři pro
knížky do ucha, se laxně pohybuje želva Poldinka. Na jaře vždy k výše
zmíněným postavíme prosklený úl, ve kterém lze pozorovat život včel se vším
všudy až do podzimu (včely mají zajištěný průlet ven), kdy je včelaři opět na
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zimu odvezou do jejich přirozeného prostředí. V době pandemie, jsme ve
spolupráci s MAS Královédvorsko, připravili videopořad Čtěte se mnou, ve
kterém jsme vybízeli děti, aby nám poslaly v jakékoliv formě své tipy na dobré
dětské čtení. Došlé příspěvky i s těmi, které jsme doporučovali osobně, jsme
vkládali na knihovnický kanál Youtube. Také noc s Andersenem v roce 2020
proběhla na dálku.
Abychom v době uzavření knihovny čtenáře neodtrhli od literatury úplně,
dováželi jsme od samotného začátku všem zájemcům knihy až do domu.
Rozváželi jsme nejen knihy pro dospělé a děti, ale také audioknihy a periodika.
Sami čtenáři, kteří službu využili, se vyjádřili, že jsme jim zachránili přísunem
dobré literatury duševní zdraví. A to je jeden z našich cílů .
Soutěž Kamarádka knihovna je vyhlašována jednou za dva roky. Knihovny,
které titul získají se potřikrát soutěže nemohou zúčastnit. Troufám si říct, že
knihoven, jako je ta naše a nadšených knihovnic, jaké jsou ty u nás, máme
v ČR ještě mnoho. Tak neváhejte a přihlaste se. Devátý ročník bude vyhlášen
už v červnu 2022.
Marta Pešková Staníková
Za poukázku od firmy Ceiba knihovna nakoupila stolečky a lavičky do oddělení
pro nejmenší čtenáře.

Obrázek 15: Poukázka 15 000,- Kč na odběr zboží u fy Ceiba
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Slavoj – ratolest pyšného rodiče (článek do časopisu Čtenář)

Získat titul Kamarádka knihovna je v danou chvíli naprosto úžasná událost, tím
spíš, když se vyhlášení výsledků soutěže koná v Zrcadlové kapli Klementina
a vedle vás sedí starosta města. Je to pocit k nezaplacení a vy víte, že to, o co
se roky snažíte, má smysl. Z Prahy jsme se vrátili nabití a s chutí vrhnout se dál
do boje s nečtenářstvím.
Pojem nečtenářství jsme ve Slavoji začali používat v roce 2002 s nástupem
ředitelky Mgr. Lenky Antošové, která dala knihovně jasný směr – specializaci na
rozvoj dětského čtenářství. Zaměřili jsme se na nečtenáře, kteří mají pro svou
nechuť ke knížkám a k četbě závažný důvod – vývojovou dyslexii. Zahájili jsme
projekt Z handicapu přednost aneb reedukaci dyslektiků v MěK Slavoj, který se
neobešel bez velmi intenzivní spolupráce všech královédvorských škol. Měli
jsme velmi dobře našlápnuto, o projekt byl zájem ze stran pedagogů
i knihovníků, a když je práce zároveň zábavou, potom se většinou daří.
S projektem souvisela úprava a rozšíření prostor dětského oddělení. Už v roce
2002 proběhla historicky první noc v naší knihovně (o Noci s Andersenem jsme
ještě netušili), pořádali jsme soutěže v karbanu (pexeso pro děti, kanastu pro
dospělé). V roce 2003 jsme spustili projekt pro předškolní děti Angličtina hrou,
pokračovali jsme pravidelnou Pohádkoterapií, Pasováním, Klíčováním, Školou
naruby, Bookstartem, představeními loutkového divadla, nedělním hraním
moderních deskových her atd.
Takto rozjetou knihovnu se snažila zastavit až pandemie, ale naštěstí se jí to
úplně nepodařilo. Dál jsme půjčovali knihy svým čtenářům rozvozem až domů.
Společně s MAS Královédvorsko jsme pro děti připravili pořad Čtěte se mnou
(se Slavojem). Na knihovnický kanál youtube jsme vkládali čtenou ukázku
z vybraných knih a vybízeli sledující, aby nám zasílali také své tipy na oblíbené
knížky. Sešla se nám téměř stovka výkresů, prezentací a videí, které jsme
posílali přes youtube kanál dál. Spolupráce s MAS, ve skupině čtenářské
gramotnosti, se nám dlouhodobě osvědčuje. Ve spolupráci jsme uspořádali také
historicky první příměstský tábor, který jsme zaměřili na co jiného než na čtení
a dětské knihy. Přihlásilo se 19 dětí, což nás nejprve dost vylekalo, ale ve finále
jsme si společný týden všichni užili a už dnes víme, že se příměstský tábor
v knihovně stane součástí našich pravidelných akcí.
Do soutěže Kamarádka knihovna se Slavoj přihlašuje pravidelně hlavně díky
prvnímu kritériu, kterým je vysvědčení pro knihovnu. Děti vždy velmi rády vyplní
kolonky se známkami a na zadní stranu napíší slovní hodnocení nebo nakreslí
obrázek. Pro nás je to kromě jiného zpětná vazba a úhel pohledu dětského
čtenáře. Titul Kamarádka knihovna jsme nemohli získat v lepší chvíli. Knihovna
dlouhodobě řeší bezbariérový přístup a právě letos jsme získali od
Památkového ústavu v Josefově definitivní stopku na stavbu výtahu. Bylo
zamítnuto hned několik variantních řešení. Jediné řešení bezbariérovosti se tak
nabízelo přestěhováním knihovny do jiné budovy. Dál už budu citovat pana
starostu Ing. Jana Jarolíma, který po příjezdu z Klementina v místních novinách
uvedl:
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„Moc děkuji za ten pocit při vyhlašování a přebírání ceny, kdy jsem se jako
zástupce příslušného města opravdu cítil jako pyšný rodič své ratolesti, která
uspěla v prestižní soutěži. Rodič, který dobře ví, že ona ratolest dělá opravdu
maximum pro svůj úspěch, ale který také často při podporování všech svých
ratolestí naráží na finanční problémy nebo nepochopení kolegů. O to větší
radost z ocenění ale pak pyšný rodič cítí. Cena pro Městskou knihovnu Slavoj
však zároveň znamená také závazek: tak dobře fungující kolektiv pracovníků by
potřeboval i lepší podmínky. I proto je dnes dřív než kdy jindy potřeba začít
realizovat adaptaci prostor bývalé spořitelny právě pro městskou knihovnu, aby
všechny její skvělé stávající pracovnice mohly své služby nabízet občanům
celého regionu Královédvorska opravdu v důstojných podmínkách. Budu se
snažit maximálně této realizaci pomáhat na svět.“

A protože jste všechny knihovny a knihovníci v nich skvělé, nebojte se zapojit
do této soutěže určené pro dětská oddělení knihoven. Čím víc knihoven se
zapojí, tím větší váhu bude soutěž mít, všimnou si nás naši zřizovatelé, dopřejí
nám co nejlepší podmínky pro naši práci, kterou máme tak rádi, a o tom, co si
budeme povídat, o tom to je, moji milí.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří působí ve Svazu knihovníků a
informačních pracovníků v jakékoliv funkci. Možná o tom nevíte, ale podporu,
inspiraci a informovanost, kterou díky SKIP my knihovníci máme, nám mnoho
lidí z různých oborů lidské činnosti opravdu závidí.
Marta Pešková Staníková
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BOOKSTART
Leden - červen 2021: akce neproběhla
Červenec 2021
téma programu: Výlet do ZOO
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 4 osoby
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 10 osob
Skřítek Knihovníček vyprávěl dětem o zvířátkách ze ZOO (slon, žirafa, zebra, tygr,
hroch...). Do programu byla zařazena i pohybová hra – děti předváděly pohyby: hada,
klokana, slona, krokodýla, opici, papouška a lva.
Přečetli jsme si příběh z knihy „Veselé příhody malého tygříka“ a na závěr jsme si
zazpívali písničku „umbabaumbaba“ za doprovodu hudebních Orffových nástrojů.
Srpen 2021
téma programu: Piráti
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 4 osoby
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 13 osob
Děti poznávaly podmořskou faunu a typy lodí brouzdající na mořské hladině (motorový
člun, plachetnice, trajekt, rybářská loď). Nechyběly pohybové aktivity (vyrob si dělovou
kouli a potop loď + přetahování lanem) ani četba příběhu „Pirátské příhody“.
Září 2021
téma programu: Povolání
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 4 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 0 osoby
V této lekci si děti zahrály na hasiče, policistu, zahradníka, knihovníky a s platovými
zvířátky na veterináře. Opět jsme si přečetli jeden tematický příběh – tentokrát z knihy
„U veterináře“. V roli zahradníka jsme si zazpívali písničku „Šel zahradník do zahrady
s motykou“ a pohybově ztvárnili zahradníka. Jako správní hasiči „hasili“ papírový oheň.
Říjen 2021
téma programu: Halloween
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 0 osob
skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 4 osob
Dětem bylo podle obrázků vysvětleno, jak se tento svátek slaví v anglicky mluvících
zemích (dlabání dýní, výzdoba, převlékání do kostýmů, koledující děti). Koledování si
vyzkoušely, zahrály si na hudební nástroje, dostaly
„zdravou koledu“ (jablíčko) a halloweenskou dekoraci – netopýra. K četbě jsme si vybrali
knižku Čarodějnice Lexa.
Do pohybových aktivit bylo zařazeno kutálení s dýní a házení balónků do obrovské dýně
vyrobené z kartonu. Na závěr setkání si děti s rodiči poskládaly halloweenské puzzle.
Listopad 2021
téma programu: Podzimní radovánky
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 3 roky) - 0 osob
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skupina č. 2 (děti ve věku 4 – 6 let) - 6 osob
Děti podle obrázků popsaly změny v přírodě typické pro podzim – změna barvy
a padání listí,
foukání větru, deštivé počasí, …
Zarecitovali jsme si básničky „Foukej větříčku“, „Brambora“, „Pouštění draka“. Rodiče
s dětmi skládali puzzle ve tvaru draka a protáhly se u opičí dráhy.
Abychom si odpočinuli, přečetli jsme si pohádku „O smutném stromu“.
Prosinec 2021
téma programu: Vánoce
skupina č. 1 (děti ve věku 0 – 6 let) - 9 osob
Skřítek Knihovníček prozradil dětem, že se těší na Vánoce, protože Ježíšek naděluje
dárky a dělají se různé vánoční zvyky, které dětem i názorně předvedl (krájení jablíčka, lití
olova, pouštění lodiček). Přečetli jsme si vánoční příběh „Krtek a Vánoce“. Nechyběla
vánoční dílnička – Knihomrňata si polepila barevnými šupinami papírového kapra, kterého
si odnesla domů. Potom si vyrobila papírové sněhové koule a začala pravá zimní
koulovačka. Knihovníček vyčaroval vánoční strom i s dárky a za zvuku koled je dětem
rozdal.

Obrázek 16: Bookstart
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KDE KONČÍ SVĚT (12. ročník)
Projekt: Kde končí svět? 2019-2020 Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo
ani ve škole.“ „Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih.“ (Jan Amos
Komenský)
Projekt Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České
republiky vznikl už v roce 2000 a v posledních letech je koncipován jako bienále. Jeho
smyslem je zastřešit stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných
knihoven, prezentovat je jako celek a dodat jim váhy, kterou si právem zaslouží. Sdílet
nápady mezi knihovnami a vzájemně se inspirovat. Rozvíjet čtenářství u dětí tak, aby
pocítily, že v jejich místní knihovně svět nekončí, že malé je součástí velkého. Formy
uplatněné v projektu mohou být různé a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – na oblast
dětského čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-dramatickou.
Podstatným svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma.

Obrázek 17: 1. místo ve výtvarné oblasti
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Kde končí svět 2019 – 2020 (článek do časopisu U nás)

V říjnu roku 2019 byl vyhlášen prostřednictvím konference Andersen již 12. ročník
projektu KDK SKIP nazvaný Kde končí svět. Tentokrát jsme vzpomněli úmrtí Jana
Amose Komenského, od kterého uběhlo v listopadu 2020 kulatých 350 let.
Podnázev projektu zněl: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek. Tento projekt je
u knihovnic oblíbený hlavně z důvodu širokých možností jak téma uchopit. Nabízí
až čtyři kategorie: oblast literárně-dramatickou, dětské čtenářství a oblast
literárních či výtvarných soutěží. Účast našeho Klubka bývá nejčetnější, v listopadu
2019 se u nás zapojilo třináct knihoven.
Až potud probíhalo vše podobně jako v předchozích ročnících. V březnu 2020 však
došlo k uzavření škol i knihoven a naplánované termíny vzaly za své. Vyhodnocení
regionálního kola naplánované v Městské knihovně v Náchodě bylo přesunuto
z května 2020 na květen 2021 a u slavnostního zakončení a vyhodnocení, které
vždy probíhalo za hojné účasti dětí a knihovnic
z celé republiky v Praze, tomu nebylo jinak.
Protože však ani jaro roku 2021 nebylo nejen
knihovnickým akcím příliš nakloněno, neproběhlo
setkání na regionální i na celorepublikové úrovni
ani v odloženém termínu. Přesto se, i za velmi
obtížných podmínek, podařilo vybrat 15 úžasných
literárních prací a 23 výtvarných. O vítězích
hlasovaly knihovnice Klubka na společně
zřízeném Google disku. Nejvíce hlasů v literární
oblasti obdržel Štěpán Hroneš za báseň Moje
úžasná škola, ve výtvarné oblasti nejvíce
zabodovala Anna Kovářová ze ZŠ Proseč, kterou
do soutěže nominovala Městská knihovna
v Chrudimi. Projekt našel své vítěze, kteří
samozřejmě nemohli zůstat bez ocenění. Diplomy
a věcné ceny, na které finančně přispěl SKIP 08,
obdrželo 10 soutěžících v literární oblasti a 9
oceněných ve výtvarné oblasti jak jinak než
prostřednictvím České pošty.
Tím, že se nekonalo slavnostní vyhodnocení
v našem hlavním městě, přišel 12. ročník projektu
Kde končí svět o nově pasované rytíře Krásného
slova z řad dětí, spisovatelů a interpretů. Pevně
však věřím, že ten 13. ročník již své nové rytíře
netrpělivě očekává.
Marta Pešková Staníková
Předsedkyně KDK SKIP 08
Obrázek 18: 1. místo v literární oblasti
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Čtěte se mnou (se Slavojem)

Příprava na natáčení pořadu Čtěte se mnou spočívala nejen v nákupu techniky,
ale především v získávání souhlasů všech původců, kteří se na vzniku daného titulu
podíleli. Oslovili jsme autory, ilustrátory v ojedinělých případech také vydavatele. Po
udělení souhlasu, jsme se dali do natáčení. V každém videu doporučujeme tři
knížky pro děti či mládež. Dvě z nich pouze krátce představíme, z té třetí knížky
čteme krátkou ukázku, kterou ve videu doplníme ilustracemi z daného titulu. Každé
video vložené na náš knihovnický Youtube kanál trvá cca 10 minut.
Pořad není pouze doporučováním knih směrem od knihovnic k dětem. Vyzýváme
malé i mladé čtenáře, aby i oni představili libovolným způsobem titul, který četli,
který je zaujal a jejich kamarády by oslovil. Vzniklo tak již na 150 zajímavých
prezentací, videí a obrázků, které jsou postupně také zveřejňovány na Youtube
kanále knihovny. S natočenými videi plánujeme dále pracovat v rámci
knihovnických lekcí a dílen. Věříme, že právě neobvyklé prezentace vybraných
titulů přivedou mladé čtenáře ke knihám, které jim kamarádi představí. Nejedná se
o nařízenou a povinnou školní četbu, ale o výběr knih, které si čtenáři sami vybrali
a svůj zážitek ze čtení chtějí doporučit dál. Celkem jsme natočili osm
desetiminutových videí. Na oplátku jsme od dětí obdrželi osm desítek doporučení
na jejich oblíbené knihy.
Videa jsme natáčeli sami, úpravu zvuku, vkládání obrázků a titulků jsme přenechali
studentovi střední školy. Byla to pro nás naprosto nová zkušenost, která určitě není
k zahození.

Obrázek 19: Plakát k projektu Čtěte se mnou
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Obrázek 20: Miniatura ke knize Ema a kouzelná kniha

Obrázek 21: Tip na knihu
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HOSPODAŘENÍ
V roce 2021 hospodařila Městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem
6 054 619 Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu obce činil 5 474 000 Kč; vlastní
výnosy z hlavní činnosti ve výši 544 423,- Kč; výnosy z hospodářské činnosti
36 196,- 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 2021 byly prodány
knihy v celkové hodnotě 49 066,- Kč. Za prodej reklamních předmětů utržila
knihovna částku 4 810,- Kč.
Dotace z Úřadu práce (zaměstnanec na 0,6 úvazku) činila 140 630,- Kč.

ZAMĚSTNANCI
Městská knihovna Slavoj měla v roce 2021 celkem 7 odborných pracovníků knihovníků ve stálém pracovním poměru, 0,5 THP (úklid prostor knihovny), 0,6
úvazku pomocná pracovní síla hrazená ÚP. DPP byly uzavřeny s lektorkami
jazykových kurzů a s lektory přednášek a seminářů pořádaných knihovnou.

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ VE ST ÁLÉM PRACOVNÍM POMĚRU

Mgr. Marta Pešková Staníková: ředitelka knihovny
Hana Horáčková: zástupkyně ředitelky, oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Věra Bukovská: čítárna a studovna, MVS
Jana Karlovská: oddělení pro dospělé čtenáře, správa Instagramu
Mgr. Ivana Keemenová: hudební oddělení a internet, správa webových stránek,
facebook
DiS. Martina Voňková: oddělení pro děti
Šárka Antoňáková: oddělení pro dospělé
Martina Lexová Kozáková: uklízečka
Zdeňka Janouchová: čajovna a pomocné knihovnické práce (1. 2. 2021 – 31. 1. 2022)
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KNIHOVNA V JEDNOTIVÝCH MĚSÍCÍCH

AKCE KNIHOVNY - VÝBĚR

Obrázek 22: Škola naruby

I

Knihovna v lednu
do 28. 2.
Lovci perel – čtenářská soutěž pro děti a mládež
Termín ukončení 7. ročníku soutěže Lovci perel byl přesunut z listopadu na 28. 2. 2021. Vyhlášení
výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců proběhne v Březnu – měsíci čtenářů. Pokud tedy lovíte
knihovní perly, máte ještě možnost získat další moriony a umístit se v žebříčku čtenářů na předních
místech.
8. 1. od 13.45 hodin !!! ZRUŠENO !!!
Pohádkoterapie
Po stopách Tří králů
Čas vánočních svátků uzavřeme povídáním o putování tří mudrců z východu do města betlémského.
Čeká vás hodinka čtení a zábavných aktivit. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku
knihovny. Vstup zdarma.

12. 1. od 9.30 a od 10.30 hodin !!! ZRUŠENO !!!
Královédvorské knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Tentokrát dětem skřítek Knihovníček představí různá povolání. Koná se v sálku knihovny.
Vstup volný.

II

Obrázek 23: Plakát na soutěž pro podporu čtenářské gramotnosti Lovci perel

III

Od 1. ledna do 11. dubna 2021 byla knihovna uzavřena z důvodu pandemie Covid-19. Od 12. dubna
byla sice knihovna otevřena, ale mohla poskytovat pouze výpůjční služby. První akcí, která pro
veřejnost proběhla, bylo Listování 20. 6. 2021. Pro uzavřené školní kolektivy pořádala knihovna
programy od 7. 6. 2021, konkrétně se jednalo o Pasování prvňáčků na čtenáře a vyhodnocení projektu
Škola naruby. Obě akce probíhaly na dvorku knihovny.
Pasování prvňáčků na čtenáře 2021
(8. 6. – 24. 6. 2021)

Obrázek 24: Plakát na akci Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

počet
dětí

datum

název školy

08.06.2021

23

08.06.2021

ZŠ 5. května
ZŠ logopedická Choustníkovo
Hradiště

09.06.2021

ZŠ Vítězná

16

10.06.2021

ZŠ Schulzovy sady 1. C

24

17.06.2021

ZŠ Strž 1. A

16

17.06.2021

ZŠ Strž A. B

13

17.06.2021

ZŠ Podharť

20

23.06.2021

ZŠ Schulzovy sady 1. A

24

24.06.2021

ZŠ Schulzovy sady 1. B

22

Celkem

9 tříd

173

15

Obrázek 25: Tabulka – přehled pasovaných tříd ve školním roce 2020-21

IV

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny se v roce 2021 konalo místo v únoru až
v průběhu června. Počasí přálo, všechny děti se podařilo odpasovat na dvorku
knihovny.

Obrázek 26: Pasování žáků ZŠ 5. května

Obrázek 27: Odpasováno

V

Škola naruby
Vyhodnocení projektu se zúčastnily dvě školky: MŠ Žireč a Mateřinka. Důvodem byl
přesun akce Pasování prvňáčků na čtenáře, kdy dostávají děti deníček na zaznamenání
společného čtení s rodiči až na červen.

Obrázek 28: Plakát akce Škola naruby

Obrázek 29: Škola naruby s Mateřinkou
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Listování

Švejk Jaroslava Haška. Konalo se ve sklepení městského muzea 20. 6. 2021.

Obrázek 30: Listování – Švejk Jaroslava Haška
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Noc s Andersenem

se podařilo uskutečnit také až v červnu (obvykle bývá na přelomu března
a dubna). Zúčastnilo se jí 20 dětí ze ZŠ Schulzovy sady s paní učitelkou
Kateřinou Novotnou.

Obrázek 31: Noc s Andersenem na motivy Rychlých šípů
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Pohádkoterapie 2021

V roce 2021, který byl značně ovlivněn pandemií koronaviru, se setkání v rámci
Pohádkoterapie uskutečnila pouze ve čtyřech měsících a v tomto počtu osob:
Září 2021:
název: Kouzelná aktovka
Akce se zúčastnila 1 školní družina v celkovém počtu 15 osob.
Nový školní rok jsme nemohli začít ničím jiným než příběhem ze školních lavic.
V příběhu Daniely Krolupperové dostane hlavní hrdina, druhák Viki, od dvou
pánů sedících na lavičce v parku kouzelnou aktovku. Viki tomu zprvu nevěří. Ale
když druhý den ve škole zjistí, že zapomněl napsat úkol z matematiky a paní
učitelka ho přesto před celou třídou chválí za vzorné a správné vyřešení úlohy,
jsou jeho pochyby tytam. Jenže když ho paní učitelka vyvolá k tabuli, najednou
nic neumí a dostává jednu pětku za druhou. Sám uzná, že tudy cesta nevede a
aktovku vrátí. Z příběhu plyne poučení, že podváděním a opisováním se novým
věcem nenaučíš.
Říjen 2021
název: Abraka babra
Akce se zúčastnily 3 školní družiny v celkovém počtu 44 osob.
Program byl zaměřen na svátek Halloween. Ve zkratce jsme si řekli, jak se slaví
v anglicky mluvících zemích. Potom jsme si přečetli příběh Abraka babra od
Tracey Corderoy. Hlavní hrdinka, holčička Pandora, připravovala pro své
kamarády halloweenský večírek a vše by probíhalo dle plánů, kdyby se do
příprav nezapojila její bláznivá babička povoláním čarodějnice. Na závěr jsme si
zakouzlili a připravili si výbornou domácí halloweenskou limonádu.
Listopad 2021
název: Podzimní příběh
Akce se zúčastnily 3 školní družiny v celkovém počtu 49 osob.
Podzimní atmosféru jsme si navodili deskovou hrou, kdy jednotlivé týmy musely
co nejrychleji správně odpovědět na otázky týkající se podzimu. Poté jsme si
přečetli Podzimní příběh, ve kterém se záhadně ztratily podzimní barvy. Úkolem
všech bylo vypátrat pachatele, což zvládl jen bystrý posluchač.
Prosinec 2021
název: Ježíškovo první adventní ráno
Akce se zúčastnily 4 školní družiny v celkovém počtu 77 osob.
Prosinec je věnován pravidelně Vánocům. V příběhu Ježíškovo první adventní ráno od
Hany Skálové jsme poznali, jak má Ježíšek v období adventu opravdu napilno. Aby
stihl obstarat všechny dárečky pro hodné děti, musí mu pomáhat mnoho pomocníků –
andělíčci, Marie a Josef.
IX

Pro štěstí si děti vyrobily papírového kapříka s barevnými šupinami a naše setkání
jsme ukončili vánočními zvyky a tradicemi.

Obrázek 32: Pohádkoterapie 10. 9. 2021
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Lovci perel 2020/2021
Výsledková listina - Lovci perel 2020/2021
pořadí
1
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
….
celkem

jméno
Čehová Iveta
Čechová Linda
Janků Tereza
Hlavatá Kristýna
Lacková Lucie
sourozenci Klustovi
Kelemen Richard
Kelemen Štěpán
Pomikálková Marie
Mottajcseková Barbora
Mazáč Jiří
Tomášková Johana
sourozenci Bednářovi
….
37 dětí

počet perel
15
16
24
16
13
20
24
22
18
16
15
14
13
….
526 knih

Obrázek 33: Lovci perel v první desítce

Obrázek 34: Lovci perel - vyhodnocení
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Knihovna o prázdninách

1. 7. od 15.00 hodin
Kašpárek to plete
Maňásková pohádka pro nejmenší v podání loutkového divadla Klíček. Vstupné 20,- Kč
děti, 30,- Kč dospělí.
2. 7. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně - Výlet do ZOO
9:30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
10:30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Tentokrát nás Knihovníček seznámí s kamarády ze ZOO.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
16. 7. a 30. 7. od 9:30 hodin
Prázdninové dílničky pro šikovné ručičky
Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do Městské knihovny
Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka bude prima zábava.
Koná se v sálku knihovny. Pro děti do 10 let. Vstup zdarma.
17. 7. od 15:00 hodin
Deskové herní odpoledne
Máte rádi deskové hry, ale nemáte si je s kým zahrát? Pak je deskové herní odpoledne
přesně pro vás. Nenechte si ujít zábavné odpoledne plné deskových her i legrace a určitě
přijďte do Městské knihovny Slavoj.
Koná se pro širokou veřejnost v sálku knihovny. Vstup zdarma.
3. 8. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně – Putování s piráty
9:30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
10:30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Tentokrát Knihovníčka vysvobodíme ze spárů nebezpečných pirátů.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
13. 8. a 27. 8. od 9:30 hodin
Prázdninové dílničky pro šikovné ručičky
Nevíte, co dělat s volným časem o prázdninách? Tak přijďte za námi do Městské knihovny
Slavoj! Budeme tvořit, kreslit, lepit, skládat origami – zkrátka bude prima zábava.
Koná se v sálku knihovny. Pro děti do 10 let. Vstup zdarma.
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14. 8. od 15:00 hodin
Deskové herní odpoledne
Máte rádi deskové hry, ale nemáte si je s kým zahrát? Pak je deskové herní odpoledne přesně
pro vás. Nenechte si ujít zábavné odpoledne plné deskových her i legrace a určitě přijďte do
Městské knihovny Slavoj.
Koná se pro širokou veřejnost v sálku knihovny. Vstup zdarma.
1. 7. – 31. 8.
Vzdělávání v knihovně ve školním roce 2021/22 - příjem přihlášek
Zájemci o neformální vzdělávání se mohou přihlásit osobně v oddělení pro dospělé nebo emailem knihovna@slavoj.cz do 31. 8. 2021.
Knihovna nabízí:
Francouzština pro pokročilé. Lektorka: Mgr. Jana Hojná (koná se v úterý od 17.30 hodin ve
studovně).
Angličtina pro mírně pokročilé – senioři (55+). Lektor: Šárka Antoňáková (koná se v pondělí
od 10.00 hodin). V případě uzavření knihovny z důvodu epidemie, bude výuka probíhat on-line.
Virtuální univerzita 3. věku.
Téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti; Život s energií.
Více informací a přihlášky na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na stránkách www.slavoj.cz/sluzby
v sekci vzdělávání.

Obrázek 35: Prázdninové dílničky
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Knihovnický letní kemp

•

1.
Knihovnický letní kemp se ve Slavoji konal poprvé v historii. S touto myšlenkou
jsme si sice často zahrávali, ale vzhledem k tomu, že během roku pořádáme
celkem velké množství akcí (jsme co do počtu úvazků malá knihovna, akcí během
školního roku bývalo až 400, takže na 1 a ¼ síly na dětském oddělení). Prázdniny
nám vždy sloužily spíše k nadechnutí a načerpání sil do dalšího školního roku.
Nicméně kemp u nás o prázdninách proběhl. Dá se říct, že neplánovaně,
víceméně náhodou, ale jsme za to rádi a počítáme, že se stane v naší knihovně
jednou z pravidelných akcí.
2.
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na pořádání letních kempů
2021, které byly zaměřeny na vzdělávání a určeny pro děti od 6 let. Výzva byla
vypsána v souvislosti s pandemií a uzavřením škol. MAS Královédvorsko
uveřejnila nabídku 6ti kempů v polovině června s tím, že kempy se měly konat
v prostorách tří Královédvorských základních škol. Nikdo však nečekal tak
enormní zájem, přihlásilo se na 140 zájemců. Kapacita jednoho kempu byla 17 20 dětí. Pro 20 z nich tak nebylo umístění.
Tím, že Knihovna dlouhodobě spolupracuje s MAS, v místním akčním plánu II
jsme členem pracovní skupiny Čtenářská gramotnost, tak jsme byli osloveni, zda
bychom uspořádali týdenní kemp pro děti v knihovně. Byla to pro nás výzva,
a přestože do začátku kempu zbývalo pouhých 14 dní, na přípravu o dovolených
nezbývalo až tak moc času, šli jsme do toho.
3.
KLK se v Městské knihovně konal ve dnech 26. – 30. července 2021.
Program kempů nebyl striktně určen – každý organizátor ho pojal podle svého, dá
se říct, že podle toho, jaké bylo zaměření vedoucího pedagoga. Co však bylo pro
nás velmi příjemné, tak MAS nabídla zajištění některých vzdělávacích aktivit. Na
nás bylo, zda některé aktivity využijeme.

•

Povinné dokumenty (Prohlášení zák. zástupce – zda dítě užívá léky, alergie, zda
může po skončení programu odcházet samo domů, či v doprovodu atd.; negativní
test na Covid 19) zajišťováno kolegyní z MAS

•

V rámci té výzvy měli účastníci celý kemp plně hrazen.
4.
V knihovně jsme měli 19 přihlášených dětí.
Do programu knihovnického kempu bylo zařazeno mnoho aktivit vzdělávacích
(např. chemické pokusy, první pomoc, praktika v robotické učebně), tvořivých
a pohybových (fotbal, vybíjená, pohybové hry, pěší výlet do Hospitalu Kuks).
Hlavním tématem pro nás samozřejmě byly knihy, čtení, literární kvízy, hádanky
atd.
Téměř každý den bylo na programu loutkové divadlo, které bylo takové gró celého
kempu.
5.
Využili jsme souhlasu Ivony Březinové ke čtení a práci s textem jejích knih. Od
divadelního spolku Klíček, jsme si půjčili maňáskovou scénu včetně loutek a vždy
po chvílích jsme s dětmi nacvičovali pohádku na motivy knížky Ivony Březinové
XIV

Teta to plete. Pro tyto účely jsme upravili popletenou pohádku o Šípkové Růžence
a Neposlušných kůzlátkách. Co bylo skvělé, že svou roli dostal každý z těch 19
dětí. Někteří vodili maňásky, hlasově zdatní mluvili jednotlivé postavy a ti ostatní
dostali do ruky hudební nástroj (klávesy,triangl, dřívka). Zpívá se zde text na
melodii písničky To je zlaté posvícení a Koza leze dírou. Naše celotýdenní
snažení jsme dovršili odpoledním představením pro rodiče. Záznam z divadelního
představení jsme vložili na náš Youtube kanál.
7.
Využili jsme již připraveného programu z noci s Andersenem a celé úterní
dopoledne děti v družstvech soutěžili s Rychlými šípy.
8.
Literární stopovaná, děti zavedla k lízátkovníku. – literární kvízy, hádanky, úkoly
9.
Celodenní výlet do Kuksu – tady jsme dali dětem trochu do těla, protože tam jsme
jeli vlakem, ale zpět jsme si udělali procházku kolem Labe cca 10 km. S opékáním
a hraním venkovních her během cesty.
10.
Robotická učebna, která se nachází v Průmyslové škole – základy programování,
práce s včelkou, s ozoboty, děti si vyzkoušely gravírování
11.
Velký úspěch měly také chemické pokusy, které jsme pro jistotu prováděli na
dvorku knihovny. Krom jiného jsme vyráběli limonádu
12.
Jedno odpoledne jsme strávili v muzeu textilního tisku. Dvoru se dříve říkalo český
menchestr, měli jsme tu dvě velké textilní továrny.
Zajímavost: 23. 7. – 8. 8. 2021 se konala olympiáda v Tokiu, kdy Česká výprava
byla na zahajovací ceremoniál v olympijském Tokiu vybavena oblečením
s modrotiskem. Speciální tiskařskou formu vyráběli několik měsíců řemeslníci ze
Dvora Králové, kteří jsou posledními formíři v České republice.
13.
Na 1. pomoc přijel záchranář z naší Královédvorské nemocnice

Obrázek 36: Vlakem tam, pěšky zpět – celodenníXV
výlet do Kuksu

Obrázek 37: Někdo zpíval, někdo hrál, někdo mluvil, někdo vodil

Scénář pro loutkové divadlo – Kašpárek to plete

Podle předlohy:
BŘEZINOVÁ, Ivona. Teta to plete. 5. vydání. Ilustroval Eva SÝKOROVÁPEKÁRKOVÁ. V Praze: Albatros, 2021. První čtení (Albatros). ISBN 978-80-0006363-8.
Uvaděč:
Dobré odpoledne, vážení rodiče,
vítáme vás v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a jsme rádi, že jste
se přišli podívat na naše loutkové představení, které jsme pro vás nacvičili. Pohádka,
kterou vám zahrajeme, se jmenuje „Popletená pohádka“. Přejeme vám pěkný a ničím
nerušený kulturní zážitek!
(Na scénu přichází Kašpárek)
Kašpárek:
Byl jeden král a ten se pořád usmíval, protože se mu narodila krásná dceruška. Vypadala
jako růžové poupátko a tak ji s královnou dali jméno Šípková Růženka. Ale zlá víla
nepřála Šípkové Růžence nic dobrého.
(Na scénu přichází Zlá víla a zpívá společně s hudebním doprovodem píseň na melodii To
je zlaté posvícení)
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Zlá víla + hudební doprovod:
To je krásná princeznička,
to je krásná princezna
trn tě píchne, jedem dýchne, usneš spánkem beze sna.
To je spící krasavice,
to je spící růže květ.
Usneš v trávě na zahradě,
na sto dlouhých smutných let.
(Na scénu přichází Kašpárek)
Kašpárek:
Růženka o předpovědi zlé víly nic nevěděla. Zato rodiče ji od té doby hlídali na každém
kroku. Ale neuhlídali. Sotva trochu povyrostla, chodila si hrát do zámecké zahrady. Trhala
květiny, honila motýli a sedávala v trávě. A právě když jí bylo sedmnáct let, odjeli rodiče na
návštěvu k tetě do sousedního království a Růženku nechali doma. Že prý má být hodná
a hlavně nikomu nesmí otvírat.
(Na scéně se objeví Růženka a je veselá)
Růženka:
Hahaha, chichichi, to je na tom světě krásně, tady motýl, tady květinka a jak voní…
(Na scéně se objeví se vlk, zabouchá na vrata a volá)
Vlk:
Dceruško zlatá, otevři vrata, tvoje maminka se vrátila z města domů.
(Na scénu přichází k Růžence a Vlkovi Kašpárek)
Kašpárek:
Tak to přece nebylo….
Růženka:
Ty nejsi moje maminka, moje maminka má tenčí hlásek. Ty jsi vlk a já ti neotevřu.
Vlk:
Ha, tak s tím musím něco udělat. Odběhnu ke kováři, ten má jinačí hlavu, ten určitě něco
vymyslí... To je hlava mazaná. Kováři, kováři (křičí a utíká)
(Na scénu se dodá kulisa kovárny a pilník)
(Na scéně se objeví Kovář a Vlk)
Kovář:
Co tu ptáky rušíš a zvěř plašíš? Co chceš, ty hubo šedivá?
Vlk:
Potřebuju tenčí hlásek a jiřičky štěbetali, že ty víš, jak na to.
Kovář:
Hm...to je věc ošemetná, ale počkej, něco vyzkouším. Mám tu takový nástroj, říkáme mu
pilník… (Kovář vezme pilník a piluje vlkovi jazyk)
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Vlk: (polohlasně, jako pro sebe):
Au, au, au, ale princezna za tu bolest stojí, už se mi sliny sbíhají. DĚKUJU kováři.
(Vlk odběhne a opět klepe na vrata zámku)
Dceruško zlatá, otevři vrata, tvoje maminka se vrátila z města domů.
(Na scéně se objeví Růženka)
Růženka:
Ty nejsi moje maminka, moje maminka má tenčí hlásek. Ty jsi vlk a já ti neotevřu.
(Vlk se opět vrací do kovárny ke kováři)
Vlk:
Kovářiiii, kovářiii, potřebuji mít ještě tenčí hlásek. Vezmi do ruky svůj kouzelný nástroj…
Kovář:
Když jinak nedáš (Kovář piluje, vlk skučí)
Vlk: (polohlasně, jako pro sebe):
Au, au, au, ale princezna za tu bolest stojí, už se mi sliny sbíhají. DĚKUJU kováři.
(Vlk odběhne a opět klepe na vrata zámku)
Dceruško zlatá, otevři vrata, tvoje maminka se vrátila z města domů.
Růženka:
Tenhle hlas opravdu zní jako hlas mojí maminky. Hurá, maminka se vrátila z města domů.
(Princezna zpívá společně s hudebním doprovodem píseň na melodii Kočka leze dírou)
Růženka + hudební doprovod:
Koza leze dírou,
vlk oknem, vlk oknem,
otevřeme vrata, vykouknem,
otevřeme vrata, vykouknem.
(Růženka otevře vrata a vykoukne, vlk vyskočí, Růženka se lekne a píchne se o trn,
vykřikne a padne k zemi, všichni postupně usnou)
(Na scéně se objeví Kašpárek)
Kašpárek:
Tak se na to podívejte. Růženka neposlechla své rodiče, pamatujete, jak říkali, aby byla
hodná a nikomu neotvírala vrata. A teď se píchla o trn a předpověď zlé víly se vyplnila.
Usnul princ, kovář, vlk, malá kůzlátka i celé království. Tak já radši mizím…
(Na scénu přijde koza)
Koza:
Uf, uf, už jsem skoro doma, konečně jsem překročila hranice království. Už se těším na
moje malá kůzlátka. Jak je znám, poběží mi naproti a budou zvědavá, co jim z města
nesu. Však mám pro ně tu nejšťavnatější travičku z ciziny.
Kůzlátka, halóóó, už jsem doma. Maminka se vám vrátila z města domů. Co že ještě spíte?
To jsem z toho jelen ...
XVIII

olízla jsem jedno kůzlátko, potom druhé, třetí…..a pořád spí. To jsem z toho celá zmatená.
Půjdu na zámek vyhledat pomoc.
(Na scénu přijde Kašpárek, Koza míří k zámku)
Kašpárek:
To se bude paní máma koza divit, až zjistí, že spí nejenom její kůzlátka, ale také princ,
kovář, vlk a s ním celé království i s její kamarádkou Růženkou.
(Na scéně se objeví Koza)
Koza:
Růženko, ty taky spíš? Probuď se. (Koza se obrátí směrem do publika k rodičům)
Nevíte, jak probudit Růženku a s ní celé království?
(Koza se snaží navést rodiče k tomu, aby navrhly polibek princezně)
Koza:
(Koza políbí Růženku, Růženka se probudí, posadí, probudí se i vlk)
(Koza bude mluvit na Vlka)
Koza:
Ty jeden nezdvořáku, chtěl jsi nám sežrat naši Růženku, to ti nedaruju, ať tě tu víckrát
nevidím. (Koza ho nabere na rohy, vyžene ho pryč).
Kašpárek:
Nakonec přijel princ i s princezninými rodiči a našli princeznu, jak běhá po zahradě. Přidali
se k ní a jestli neumřeli, tak tam na té zahradě běhají dodnes.
(Všichni předstoupí i s loutkami před rodiče a společně se rozloučí zazpíváním písničky)
Sborový zpěv + + hudební doprovod:
Já jsem krásná princeznička,
já jsem krásná princezna
trn mě píchnul, jedem dýchnul, usla jsem spánkem beze sna.
Byla jsem spící krasavice,
byla jsem spící růže květ.
Koza mě však zachránila,
když dostala jsem polibek.
Uvaděč:
A já si teď ověřím, jak jste dávali pozor. Které dvě pohádky jsme spletli dohromady?
Rodiče:
Červená karkulka, O neposlušných kůzlátkách
(snad odpoví)
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Obrázek 38: Nenudili jsme se
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Obrázek 39: Na hřišti ZŠ Schulzovy sady

Obrázek 40: V knihovně

Obrázek 41: Na cestě z Kuksu
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Knihovna v září
1. 9. od 9:30, 10:30 hodin
Královédvorské Knihomrně
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Skřítek Knihovníček seznámí děti s tím, co dělají takoví hasiči,
policisté a třeba i veterináři. Koná se v sálku knihovny. Vstup volný.
10. 9. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Kouzelná aktovka
Začal nový školní rok a s ním přicházejí i školní povinnosti – hlavně psaní domácích
úkolů. Dovedete si představit, že byste vlastnili kouzelnou aktovku, která by každý úkol
udělala za vás a navíc vždy na výbornou? Lákavá představa, že? No uvidíme, jestli i
našim hrdinům, dvěma klukům z 2. třídy, přinese štěstí. Program je určen pro děti od 7 let.
Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
15. 9. od 17.00 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. Přijďte se příjemně naladit na podzim. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 50,Kč. Počet míst je omezen, využijte předprodej vstupenek v oddělení pro dospělé.
20. 9. – 1. 10.
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 499 318 321.
26. 9. od 15.00 hodin
Boudo, budko
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné dospělí 30,- Kč,
děti 20,-Kč.
Připravujeme:
6. 10. od 17.00 hodin
Babička B. Němcové – skutečnost či sen?
Marta Zemanová
Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a také badatelka v tomto oboru, Marta
Zemanová, vydala k 250. výročí narození samotné babičky M. Novotné Čudové ilustrované
vydání Babičky s autorským dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či sen? Přednáška o
hlavních postavách knihy a jejich skutečných osudech a o historii vydávání Babičky za
uplynulých 165 let se koná v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.
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Knihovna v říjnu
Týden knihoven (4. 10. – 10. 10. 2021)
4. 10. – 9. 10.
Registrace do knihovny zdarma
Registrace s platností 1 rok platí pro nově zaregistrované čtenáře v průběhu Týdne
knihoven.
5. 10. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Děti si se skřítkem Knihovníčkem budou povídat o svátku Halloween,
který k říjnu neodmyslitelně patří. Vstup volný.
6. 10. od 17.00 hodin
Babička B. Němcové – skutečnost či sen?
Marta Zemanová
Dlouholetá sběratelka titulu Babička Boženy Němcové a také badatelka v tomto oboru,
Marta Zemanová, vydala k 250. výročí narození samotné babičky M. Novotné Čudové
ilustrované vydání Babičky s autorským dodatkem Babička B. Němcové – skutečnost či
sen? Přednáška o hlavních postavách knihy a jejich skutečných osudech a o historii
vydávání Babičky za uplynulých 165 let se koná v sálku knihovny. Vstupné 50,- Kč.
25. 10. od 18.00 hodin
LiStOVáNí: SOBĚSTAČNÝ (Zuzana Dostálová)
Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli,
kdy se jeho táta nejspíš zbláznil — odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu
koukají kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný.
Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře. Štěpán si proto
přeje hlavně jednu věc — co nejrychleji vyrůst a být soběstačný. I když je tu hlavním
hrdinou Štěpán a jeho čtyři roky života, je to především sonda do světa dospělých.
Účinkují: Markéta Lánská, Jiří Ressler (alt. Lukáš Hejlík) a autorka Zuzana Dostálová.
Koná se v městském muzeu. Vstupné 120,- Kč. Předprodej v knihovně v oddělení pro
dospělé.
16. 10. od 15.00 hodin
Červená karkulka
Loutkové divadlo Klíček
Maňáskové pohádky pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí.
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22. 10. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Abrakadabra
Halloween – čas duchů, strašidel, čarodějnic a vydlabaných dýní je tu! A my tu budeme rejdit
společně s nimi. Zahrajeme si Židličkovou. Pardon – Košťatovou. Také ochutnáme dýňovou
limonádu a vytvoříme si tradiční halloweenskou výzdobu.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
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Knihovna v listopadu
3. 11. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přivítáme pestrobarevný podzim.
Koná se v sálku knihovny, vstup volný.
19. 11. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Podzimní příběh – podzimní barvy
Mnoho lidí považuje podzim za jedno z nejkrásnějších ročních období. A to díky paletě
barev všude kolem nás, které příroda umí vykouzlit. V našem příběhu se však některé pro
podzim typické barvy ztratí a úkolem dětí bude přijít této záhadě na kloub. Program je
určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
6. 11. od 15.00 hodin
Pejsek a kočička
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč
dospělí.
10. 11. od 18.00 hodin
RNDr. Petr Rybář
Norskou vysočinou Setesdalsheiene
Sever vábí poutníky zachovalou přírodou i jedinečnou atmosférou. Za dobrodružstvím
v nefalšované divočině však není potřeba putovat až kamsi za polární kruh – stačí jih
Norska. Zejména, když v deštivém počasí se z každé stezky stane potok, z potoku řeka,
vzedmuté řeky zaplavují doliny a horské rokle a fjordy tonou v mlze, kterou jen občas
prorazí slunce… Koná se v sálku knihovny. Vstup 50,- Kč.
14. 11. a 28. 11. od 15.00 hodin
Moderní deskové hry
Zveme děti i rodiče. Přijďte si zahrát deskovky. K výběru nabízíme desítky her. Koná se
v sálku knihovny, vstup volný.
27. 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.
27. 11. od 14.00 hodin
Vyhlášení vítězů celoroční soutěže Lovci perel
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Komu patří stupně vítězů za počet přečtených knížek a také za správné odpovědi na
záludné knižní otázky? Vyhodnocení a ocenění vítězů se koná v sálku knihovny.
27. 11. od 10.00 a 15.00 hodin
Teta to plete
Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček. Koná se v sálku
knihovny. V rámci Dne pro dětskou knihu vstup volný.

Obrázek 42: Výstava J. A. Komenský v interiérech knihovny

XXVI

Knihovna v prosinci
1. 12. – 14. 1. 2022
Vzdělávání v knihovně - příjem přihlášek
Na neformální vzdělávací aktivity pro dospělé, které budou probíhat od 1. 2. 2022, se lze
přihlásit osobně v oddělení pro dospělé nebo e-mailem knihovna@slavoj.cz do 14. 1.
2022.
Španělština pro začátečníky. Lektorka: Silvie Vernerová (koná se v úterý od 17.00 hodin
v sálku knihovny)
Němčina pro začátečníky/mírně pokročilé. Lektor: Mgr. Ladislav Matras (koná se v
pondělí od 17.00 hodin v sálku knihovny)
Více informací a přihlášky na jednotlivé
www.slavoj.cz/sluzby v sekci vzdělávání.

kurzy

jsou

uvedeny

na

stránkách

3. 12. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Ježíškovo první adventní ráno
Děti, zajímá vás, jak Ježíšek stíhá obdarovat všechny hodné děti, když je to kluk malý
jako vy? Jednoduše, pomáhají mu Marie, Josef a tisíce dalších pomocníků. Jakých? Tak
to si přečteme v příběhu Hany Skálové Ježíškovo první adventní ráno.
Program je určen pro děti od 7 let. Koná se v sálku knihovny. Vstup zdarma.
11. 12. od 15.00 hodin
Čert a Káča
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,-Kč
dospělí. Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
14. 12. od 10.00 hodin
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do
života – Bookstart. Skřítek Knihovníček nám bude vyprávět pohádku o Krtkovi, který
přichystal pro své kamarády z lesní mýtiny jedno velké vánoční překvapení. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
24. 12. – 2. 1. 2022
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 2022.
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Obrázek 43: Rozbalte si pod stromečkem

Obrázek 44: PF 2022
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