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N E W S L E T T E R  
Městská	knihovna	Benešov

ÚNOR 2022 ČÍSLO 2.

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Taky se vám zdá, že měsíc únor utekl rychle? Nám rozhodně ano! Přesto se toho v měsíci 
únoru událo hodně a vše se dozvíte v našem druhém čísle Newsletteru, kde opět nechybí 
zajímoavé informace a novinky z oddělení, Toulky, slavné dny nebo podcasty. 

Na měsíc březen jsme si pro vás připravili pěknou dávku akcí, o kterých se dozvíte v rubrice 
Připravujeme.  

Přejeme Vám příjemné počtení. 

Vaše Městská knihovna Benešov 



Newsle&er	Městské	knihovny	Benešov	 Únor	2022

 

Strana	 																																																																																																																																																																									2

OBSAH 
ÚNOR A BŘEZEN V KNIHOVNĚ 

INFORMACE Z KNIHOVNY 

Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ 

VÝZNAMNÉ DNY 

PROBĚHLO 

PODCASTY 

PŘIPRAVUJEME 

—————————————————— 

KNIHOVNICKÝ NEWSLETTER 
Vydává: Městská knihovna Benešov 

Malé náměstí 1700 
Benešov, 256 01 

Číslo: 02/2022 (únor 2022) 

Redakční rada a korekce: 
zaměstnanci MKB 

Editace, design, zodpovědná osoba: 
David Veselý 

Vychází vždy v posledním týdnu  
v daném měsíci. 

Archiv předchozích čísel ZDE. 

Vytvořeno v programu Pages (Apple Inc.) 

—————————————————— 

Únor a březen v 
knihovně 

Únor se nesl  především v  duchu rozvolňovaní 
epidemiologických opatření a tak jsme i my mohli 
uspořádat po několika měsících hned dvě zajímavé 
akce. Tou první bylo pásmo veršů Karla Tomana 
s  názvem V  tvou korunu, živote…Neméně 
zajímavé bylo autorské čtení se spisovatelkou 
Martinou Málkovou, která nám představila svou 
třetí knihu Pérka, drátky, kolečka. 

Jako každý rok patří nadcházející měsíc všem 
čtenářům v rámci celorepublikové akce BŘEZEN - 
MĚSÍC ČTENÁŘŮ. I my jsme pro vás připravili 
několik akcí: 

• něco pěkného si společně vyrobíme; 

• podíváme se na Kostariku; 

• zjistíme, jak lze využít plané rostliny v kuchyni;  

• vyměníme věci, které už nevyužijeme, ale 
mohou se hodit někomu jinému.  

Děti se mohou zapojit do nové soutěže a pro 
teenagery otevíráme "téčko" – prostor, který může 
být využit během čekání na dopravní spoj nebo 
odpolední vyučování a to k  učení, odpočinku, 
napsání úkolů, nebo jen klábosení s  ostatními, 
hraní deskovek, tvoření apod.  

Více informací k  jednotlivým akcím najdete               
v tomto Newsletteru, ale i na našem webu. 

https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.youtube.com/channel/UCDoHVon1DU5f9GrFPuZJf0Q
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.facebook.com/knihovnabenesov/
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/brezen-mesic-ctenaru-2022
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://www.instagram.com/knihovna_benesov/
https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty
https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty/david-vesely
https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/sluzby/newsletter
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Předregistrace 
Chcete si rezervovat knihy v on-line katalogu  
a nejste registrovaný čtenář? Využijte možnost 
PŘEDREGISTRACE. Přihlášku do knihovny si 
vyplníte z pohodlí domova a v knihovně údaje 
pouze ověříme. Registrujte se na webových 
stránkách naší knihovny. 

V  on-line katalogu vyberte možnost 
PŘIHLÁŠENÍ a pak zvolíte REGISTRACE.  

Praxe v knihovně 
Od listopadu loňského roku až do února u nás vykonával Adam D., žák Zvláštní školy               
a praktické školy Benešov, individuální praktické vyučování. Během této doby se podílel na 
aktualizaci regionálních periodik, vyřazoval časopisy, naučil se vázat dokumenty do kroužkové 
vazby, pomohl také s tříděním her nebo seznamem audioknih. Na závěr celé praxe ukázal 
svým spolužákům, co všechno se naučil a jak dobře jednotlivé činnosti zvládá. Za jeho práci 
byl odměněn drobnými dárky, včetně diplomu o úspěšném absolvování praxe. Z  jeho výrazu 
bylo jasné, že se Adamovi u nás líbilo. Děkujeme tedy Adamovi za spolupráci. 
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INFORMACE Z KNIHOVNY

https://benesov.tritius.cz
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Virtuální univerzita třetího věku v knihovně 
Na začátku února jsme ve studovně knihovny zahájili nový letní semestr Virtuální univerzity 
třetího věku. Cílem je umožnit studium bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol             
a univerzit a také poskytnout všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské 
úrovni, které se řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Pro tento semestr se uvolnilo 
několik studijních míst, která se během krátké doby obsadila novými posluchači. Zvolené 
výukové téma Leonardo da Vinci je věnováno jedné z  nejvýznamnějších postav období 
renesance. O jeho všestranném talentu se studenti přesvědčí v šesti videopřednáškách, které 
jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. Také v  tomto semestru si mohou 
posluchači zvolit formu studia. Je možné navštěvovat společné přednášky pořádané 
v knihovně nebo využít pouze distanční formu studia z domova. V uplynulých dvou letech 
neproběhla z  důvodu epidemiologické situace slavnostní promoce s předáním Osvědčení           
o absolutoriu šesti semestrů VU3V. Doufáme, že se nám po ukončení letního semestru podaří 

uskutečnit toto slavnostní 
setkání, které předběžně 
plánujeme na začátek 
če rvna toho to roku . 
P ř e d á n o b u d e t e d y 
Osvědčení za studijní 
o b d o b í s e m e s t r ů 
2019/2020 a 2021/2022. 
V š e m p o s l u c h a č ům 
přejeme hezké studijní 
zážitky a úspěchy.  
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Čtenářská výzva pro děti aneb Jak překonat 
sama sebe 

Dospělí čtenáři mohou pravidelně 
od roku 2016 každý rok sami pro 
sebe plnit tzv. Čtenářskou výzvu, 
k t e r o u v y h l a š u j e w e b 
databazeknih.cz. Čtou knížky 
podle doporučených pravidel. 
Docela skvělý nápad pro ty, kteří 
hledají inspiraci a ty, co chtějí 
orientovat v  množství knížek, 
které jsou na našem trhu.  

V  2021 jsme proto zkusili 
podobnou výzvu vymyslet i pro 
děti. Nemohli jsme se v knihovně 
z  kraje roku potkávat, tak nás 
napadlo, že si takto mohou děti 
zpříjemnit volný čas a zapojí se i třeba ti, kteří běžně nečtou. Na každý měsíc byla zadaná 
knížka podle jednoduchých pravidel a děti mohly splnit mini (3 knížky), midi (6 knížek) nebo 
maxi variantu (12 knížek). K naší velké radosti se do výzvy zapojili šesťáci, v letošním roce 
už tedy sedmáci s paní učitelkou ze ZŠ Dukelská Mgr. Marcelou Vlkannova.  

Zajímalo nás, jestli se výzvy 
účastnili dobrovolně. Takže, když 
nám do knihovny přinesli vyplněné 
archy, nemohla být naše první 
otázka jiná. Jak jseme předem 
skepticky odhadovali, všichni 
sborově a dobrovolně přiznali, že 
je paní uč i te lka tak trochu 
donutila. Tímto Vám, paní učitelko, 
moc děkujeme za podporu našich 
akcí. Nakonec  naši mladí čtenáři 
ale uznali, že to tak nejhorší nebylo 
a při čtení zjistili, že některé knížky 
byly docela fajn a mohli by je 
doporučit k  přečtení i ostatním. 
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Z ODDĚLENÍ A BLOGŮ
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Dalo by se tedy snad troufale říci, že akce určitý 
úspěch měla. Celkově je náročné, aby děti 
v tomto věku nepřestaly číst, takže když jsme je 
dál zpovídali a většina z  nich potvrdila, že 
zvládnou přečíst jednu knížku během čtvrt 
roku, tak je to určitě dobrá zpráva.  

Na koho bychom ale rozhodně neměli 
zapomenout, je čtenář našeho dětského 
oddělení, teprve desetiletý Jiří Mikulec. 
S maminkou si u nás pravidelně půjčuje knížky 
a dětské čtenářské výzvy se účastnil dobrovolně 
a poctivě splnil maxi výzvu dvanácti knížek. 

Doufáme, že si výzvu holky a kluci užili, že to 
pro ně třeba bylo i zábavné a připravené 
odměny je potěšily. A hlavně, že se do nějaké 
další výzvy, kterou vymyslíme, zapojí o něco 
více dobrovolných účastníků. A právě proto 
vyhlašujeme další literární soutěž Nejlepší 
literární kritik. 

Rozhodně ale pro sedmáky ze ZŠ Dukelská           
a Jirku máme vzkaz: „Palec nahoru, dali jste to! Díky!“ 

 

Toulky s 
knihovnou 

S novou trasou "toulavého" blogu se 
vypravíme kousek za hranice 
benešovského okresu. Projdeme si 
historicky významné město Mladá 
Vožice, krajinou s hezkými výhledy 
dojdeme k romantické zřícenině 
hradu Šelmberk a náš vý le t 
zakončíme v nedalekém městečku 
Kamberk. Trasa měří necelých 12 
km a vede hezkou kra j inou 
Mladovožicka. 
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VÝZNAMNÉ DNY 

Bohumil Hrabal 

Tento mě s í c s i p ř ipomínáme jednoho                     
z nejvýznamnějších spisovatelů 2. poloviny         
20. století Bohumila Hrabala, který zemřel před 
25 lety. I když začal publikovat až po 40. roce 
věku, stal se třetím nejpřekládaně jš ím 
spisovatelem. Jeho knihy byly přeloženy do tří 
desítek jazyků. Povídky a novely psal osobitým 
stylem a jazykem. Nezapomenutelná jsou také 
filmová zpracování knih Ostře sledované vlaky, 
Postřižiny nebo Skřivánci na niti.

Jan Werich 

Jana Wericha známe nejen jako výborného herce, 
komika, moudrého klauna a filozofa, ale také 
skvělého spisovatele a autora moderních 
pohádek. Narodil se 6. února 1905. Zajímavostí 
je, že slavnou hru Vest pocket revue napsal             
s Jiřím Voskovcem v nedaleké Sázavě, kde se 
Voskovec narodil.

Svatopluk Čech 

V únoru si připomínáme literární osobnost 
Svatopluka Čecha. Dětství prožil na Benešovsku, 
v Ostředku, Jezeře, Střížkově a Postupicích. 
Zajímavostí je, že hodně cestoval, navštívil např. 
Kavkaz, Dánsko, Chorvatsko nebo Francii. Jeho 
jméno nesou názvy mnoha ulic, náměstí a škol. 
Vlastenectví a jeho tvorbu vystihuje symbolické 
spisovatelovo pojmenování Jménem, srdcem 
stejně Čech.  
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Miroslav Horníček 

Byl všestrannou uměleckou osobností. Působil 
jako herec, režisér, spisovatel, moderátor, 
dramatik a výtvarník. Také jako  glosátor               
a pohotový improvizátor. Jeho knižní prvotinou 
byla kniha Dobře utajené housle. Celkem napsal 
13 knih a řadu divadelních her. Některé z jeho 
knih vyšly i na CD nebo jako audioknihy. 
Spolupracoval s osobnostmi jako byl Jan Werich, 
Jiří Suchý nebo Miloš Kopecký.

Cena Karla Čapka 

Cenu Karla Čapka pro rok 2022, kterou udílí 
České centrum mezinárodního PEN klubu, získal 
s p i s o v a t e l J a r o s l a v Ru d i š z a r o m á n 
Winterbergova poslední cesta. Kniha nás provede 
velkou železniční cestou dnešní i zaniklou 
Evropou. Román je nejen o dějinách a vlacích, 
ale i o tom co nás propojuje. Autorovo celé dílo 
přesahuje i do současné hudby, filmů i divadla.   

Mezinárodní den mateřského jazyka 

21. únor vyhlásilo UNESCO Mezinárodním 
dnem mateřského jazyka, který je naším 
nejpřirozenějším způsobem komunikace. Na 
světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky a mnoha  
z nich hrozí zánik, především těm, které nemají 
svou písemnou podobu. Čeština patří mezi 
západoslovanské jazyky a řadí se mezi nejtěžší 
jazyky světa. Česky mluví asi 13 milionů lidí. 
Mezi zajímavosti patří nejdelší české slovo, které 
má 38 písmen, nejdelší příjmení má 17 písmen  
a nejvíce příjmení začíná na písmeno K. 
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Pásmo veršů Karla Tomana 

Autorské čtení Martiny Málkové 

Besedy na Základní škole Dukelská 
Ve dnech 8. a 9. února proběhly v jednotlivých osmých třídách na Základní škola Benešov, 
Dukelská 1818  besedy o literatuře 19. století, které byly zaměřeny na Karla Jaromíra Erbena. 

Besedy vedl náš blogger David Veselý. Žáci se seznámili nejenom s tímto významným českým 
autorem a jeho tvorbou, ale vyzkoušeli si také interpretovat známé balady ze sbírky Kytice - 
Polednici a Vodníka.  
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PROBĚHLO 
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Třetí série přinese nové hosty i nové formáty 
V únoru odstartovala také třetí série podcastů, 
které jsme přejmenovali na KAFÁRENSKÉ 
PODCASTY. Čekají Vás zajímavé rozhovory               
i zajímaví hosté nejen z našeho města. 
Moderování podcastů se opět ujal blogger David 
Veselý: 

„Třetí série podcastů bude i trochu flexibilní, 
protože stále nevíme, jak se bude vyvíjet 
epidemiologická situace. I tak se ale mohou 
posluchači těšit na zajímavé hosty - jednatelku 
Kulturního a informačního centra Benešov, s.r.o. 
Janu Pěnčíkovou, ředitelku DDM Benešov Lucii 
Smetanovou nebo členku divadelního spolku 
deFormace Kláru Gavendovou. Ale bude toho 
mnohem víc. Se svými spolužáky z Ústavu 
bohemistiky FF JU připravujeme sérii podcastů zaměřených na současný život na vysoké škole               
a úskalí při studium českého jazyka, rozhodně se máte na co těšit. “ 

Podcasty můžete opět sledovat na známých platformách - Anchor, Spotify, Apple podcast             
a Google podcast.  

Od února jsou naše rozhovory také dostupné v rádiu Benešov City a to vždy podle platného 
harmonogramu zveřejněného na oficiálních stránkách rádia.  
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PODCAST Y 

https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/kafarna/podcasty
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/kafarna/blog/5-3-serie-podcastu
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/kafarna/blog/5-3-serie-podcastu
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Březen – měsíc čtenářů 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již třináctý ročník akce 
Březen - měsíc čtenářů. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem 
v českých knihovnách opět "udržitelnost".  

V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím 
cílem je zmapovat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim 
je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. Téma vychází ze 17 Cílů 
udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Jde o jediný globální plán 
udržitelného rozvoje lidstva, který máme k dispozici. K jeho naplňování se zavázaly všechny 
členské státy OSN. Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a  zahrnují složku sociální, 
ekonomickou i ekologickou a  jejich mottem je "leave no one behind", tedy nikdo nemá být 
vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech. 

Všechny akce v naší knihovně v rámci Března měsíce čtenářů najdete na tomto odkazu.
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PŘIPRAVUJEME 

https://udrzitelna.knihovna.cz/
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/brezen-mesic-ctenaru-2022
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