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

BŘEZEN 2022 ČÍSLO 3.

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Máme za sebou první čtvrtletí nového roku a čeká nás jedno z nejhezčích ročních období, 
během kterého vyrazíme do přírody, budeme podnikat výlety, ale i tak si jistě najdeme chvíli 
na přečtení nějakých zajímavých titulů. 

Pokud nemáte po ruce žádnou knihu, můžete se začíst do březnového Newsletteru, který je         
i tentokrát nabitý zajímavými informacemi z naší knihovny. Kromě obvyklých rubrik  
představíme nové téčko, prostor pro teenagery a tvoření, podělíme se s vámi o radost ze 
získaných dotací a na závěr vás pozveme na chystané akce. 

Přejeme vám příjemné čtení. 
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Březen v knihovně 
Hned na začátku měsíce jsme otevřeli studovnu         
a čítárnu v běžném provozu. Prostory tedy můžete 
využít k práci na PC, studiu nebo ke čtení nových 
čísel časopisů a denního tisku. Otevřeno je                 
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 8:00 do 18:00  
a v pátek od 8:00 do 14:00. 

Dům dětí a mládeže nově umístil u vchodu do 
budovy knihobudku, do které jsme rádi poskytli 
knihy pro dětské čtenáře a to jak naučnou 
literaturu, tak beletrii. Ke stejnému účelu jsme 
věnovali knihy Základní škole Dukelská, kde rovněž 
vznikla knihobudka. 

Stejně jako loni se i letos knihovna zapojila do 
s b í r k y s t a r ý c h a n e p o t ř e b n ý c h m o b i lů                         
a nefunkčních nabíječek a tabletů. Všechna zařízení 
můžete přinést do oddělení pro dospělé. Z každého 
mobilu bude 10 Kč věnováno na pomoc Ukrajině.  

Vzhledem k prodlouženému velikonočnímu víkendu 
bude  knihovna  od 15. do 19. dubna pro 
veřejnost uzavřena. 

https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty
https://test.agionet.cz/knihovna-benesov-2021/kontakty/david-vesely
https://www.knihovna-benesov.cz/sluzby/newsletter
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://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.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
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 Otevřeli jsme téčko  
Začátkem března, v rámci celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů, jsme otevřeli téčko – 

prostor pro teenagery a tvoření. Je to 
místo, které mohou využít především 
žáci 2. stupně ZŠ během čekání na 
odpolední vyučování nebo dopravní spoj. 
Mohou si zde napsat úkoly, zahrát 
deskovky a stolní fotbálek nebo jen tak 
klábosit s  kamarády. K  dispozici jsou 
nejen pohodlná křesla, ale také počítače, 
TV, samozřejmostí je připojení k  Wi-Fi. 
Do budoucna bude k  využití také 3D 
tiskárna, kterou se nám podařilo získat        
a se kterou máme velké plány. 

V  téčku budou probíhat akce určené          
i pro širší veřejnost. Prvními dvěma byla 

rodinná tvoření, během kterých jsme si vyrobili pěkné jarní dekorace. Také v dubnu nás čeká 
tvoření, v následujících měsících různé workshopy nebo jiné vzdělávací akce. Sledujte tedy 
naše webové stránky www.knihovna-benesov.cz, ať vám žádná akce neunikne. 

Téčko je otevřené každé pondělí a čtvrtek od 12 do 18 hod., ve středu od 12 do 16 hod. 
Otevřeno bude i během letních prázdnin. 

Knihovna získala dvě dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje 

Na konci loňského roku jsme podali dvě žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na podporu základních knihoven. Během 
března jsme dostali dobrou zprávu, že obě naše dotace byly schváleny.  

První dotaci jsme získali na již několik let probíhající projekt S knížkou do života, který je 
zaměřen na práci s rodiči a malými dětmi a na vytváření kladného vztahu ke knihám už od 
narození. S celým projektem teprve začínáme a díky získané dotaci můžeme pořídit sety nejen 
pro nejmenší děti ve věku do 3 let, ale také pro ty starší do 6 let. Každý set obsahuje leporelo 
nebo ilustrovanou knížku, tipy pro rodiče a kufřík nebo batůžek.  
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INFORMACE Z KNIHOVNY
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Projekt S  knížkou do života neznamená 
jen předat zmiňované sety, ale jedná se 
také o realizaci 4-5 setkání ročně pro 
rodiče s  dětmi, kam mohou být pozváni 
odborníci na různá témata (např. výživa 
miminek, zdravý životní styl) nebo mohou 
být zaměřena na rytmická a pohybová 
cvičení. 

K  realizace celého projektu nám pomůže 
také druhá získaná dotace Dětské oddělení 
– prostor pro malé i velké. Z  této dotace 
pořídíme např. dětský koutek, který bude 
potřebným zázemím pro celý projekt 
S  knížkou do života nebo stoly a židle, 
které budou využity dětmi během psaní 
úkolů nebo při akcích. Celý prostor se tak 

stane víc moderním a přívětivějším především pro dětské čtenáře. 

Semínkovna v knihovně 
Přichází první jarní dny a na zahrádkách a balkónech nám začíná nová zahradnická sezóna. 
V Semínkovně, kterou jsme před dvěma lety v benešovské knihovně otevřeli, si zahradníci 
mohou mezi sebou vyměnit semena 
a osivo z  vlastního pěstování. 
Semínka květin, zeleniny a bylinek 
se nabízí bezplatně v  malých 
dávkách a pro vlastní potřebu. Přijít 
klidně můžete i když vám zrovna 
z  loňské sezóny žádná nezbyla. 
Semínkovna je místo, kde se  
dozvíte, jak nabízené rostliny 
pěstovat. Můžete si také prolistovat 
nebo půjčit zajímavé knihy k tomuto 
tématu, které jsme pro vás vybrali. A 
tak jako se v knihovně půjčují knihy 
a po přečtení se vracejí, tak i při 
sklizni pak myslíme na výměnu a 
sdílení semínek. V  České republice 
je už více než 200 Semínkoven, 
připojte se k této iniciativě i vy a sázejte, sklízejte, sdílejte - ekologicky a ekonomicky. 
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https://www.knihovna-benesov.cz/sluzby/seminkovna
https://www.knihovna-benesov.cz/sluzby/seminkovna
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🇺🇦 Knihovna pomáhá 🇺🇦 
Jako výraz solidarity a pomoci nabízíme Ukrajincům přechodně i trvale žijícím v ČR možnosti 
využít prostory MKB. Kromě veřejného bezplatného internetu a výpočetní techniky je ve 
studovně k dispozici seznam důležitých regionálních i celostátních kontaktních adres a spojení, 
dále také odkazy na elektronické knihy v ukrajinštině, slabikáře a jazykové učebnice pro děti 
různých věkových kategorií. 
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Další informace 
Připomínáme, že v oddělení pro 
dospělé je možné si zakoupit za 
symbolických 10 Kč/ks filmová DVD 
a hudební CD, která jsme vyřadili         
z našeho fondu. Pořídit si můžete 
filmy zábavné, historické, akční nebo 
romantické. I nadále pokračuje také 
výprodej vyřazených knih a časopisů. 
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V nových Toulkách se vydáme do okolí Benešova. Procházku zahájíme v Mrači a přes horská 
zákoutí u nedalekého Mezihoří půjdeme přes Soběhrdy do Petroupimi a Bedrče. Odtud pak 
dojdeme do Benešova. Čeká nás výlet s historickými zajímavostmi a hezké výhledy na 
malebnou krajinu. 

Doufáme, že se nám s „toulavým" blogem daří připomenout a znovu objevit zajímavá místa 
našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Od srpna 2020 jsme už prošli, popsali a nafotili              
22 výletních tras. A právě v nadcházejícím jarním období rozkvetou rododendrony a azalky        
v parcích ve Vrchotových Janovicích a v Ratměřicích. Brzy začne kvést vzácná a ohrožená 
rostlina kandík psí zub na Medníku. To všechno se dozvíte v Toulkách s knihovnou a také 
mnoho dalších historických i novodobých, stavebních i kulturních zajímavostí. Znáte další 
podrobnosti k navštíveným místům nebo máte tip na novou trasu Toulek? Neváhejte a napište 
na e-mail studovna@knihovna.cz.  
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TOULKY S KNIHOVNOU

https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/blog-toulky/blog-toulky/toulky-s-knihovnou/toulky/mrac-sobehrdy-benesov
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/blog-toulky
mailto:studovna@knihovna.cz
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VÝZNAMNÉ DNY

František Hrubín 
V březnu si připomínáme básníka, spisovatele, 
dramatika a překladatele Františka Hrubína. Byl 
tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, 
autorem veršů a pohádek pro děti. Dětství prožil 
v Lešanech u svých prarodičů, kde v letech 1916 
- 1922 chodil do školy. Do Posázaví se celý život 
vracel a tato krajina mu byla celoživotní 
inspirací. 

Tomáš Garrigue Masaryk 
První československý prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk se narodil 7. března 1850. Byl 
demokra t i ckým s tá tn í kem, f i l o zo f em, 
humanistou a pedagogem. Jeho osoba bývá 
spojována především s obdobím první republiky, 
ačko l i ve lkou čás t svého l i t e rá rn ího , 
časopiseckého i filozofického díla vykonal již 
před  ní. Bývá nazýván také T.G.M. nebo 
prezident Osvoboditel.

Michal Viewegh 
Spisovatel Michal Viewegh se narodil 31. března 
1962. Dětství prožil v Sázavě, studoval 
b e n e š o v s k é g y m n á z i u m . J e j e d n í m                         
z nejprodávanějších českých autorů, jeho knihy 
byly přeloženy do více než dvaceti jazyků              
a dočkaly se mnoha filmových a divadelních 
zpracování. Autor je držitelem Ceny Jiřího 
Ortena. Jako první český spisovatel si vyzkoušel 
psaní románu Srdce domova spolu se čtenáři 
internetu. Tento blogový román byl zároveň 
otevřenou školou tvůrčího psaní. 
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Den boje spisovatelů za mír 
Mezinárodní sdružení PEN klubů vyhlásilo           
2. březen Dnem boje spisovatelů za mír. 
Připomíná především právo na svobodu 
slova, která stále v mnoha zemích není           
a lidé jsou za svůj svobodný projev trestáni. 

Evropský den mozku připadá na 11. března  
a v následujícím týdnu pak probíhá Evropský 
týden mozku. V jeho průběhu se konají 
odborné přednášky na téma fungování mozku. 
Uznávanou světovou autoritou na poli 
neurovědy byl český vědec Jan Evangelista 
Purkyně. Zajímavostí je, že největší růst 
mozku nastává v 1. roce života, kdy 
ztrojnásobí svoji velikost. 80% velikosti mozku 
dosáhneme už ve věku 2 let. Nenechte své 
šedé buňky zahálet a přijďte si půjčit zajímavé 
knihy o trénování paměti, zdravém životním 
stylu nebo třeba vědomostní společenskou 
hru, kterou si můžete zahrát s celou rodinou.

Mezinárodní den žen se slaví jako 
připomínka stávky newyorských dělnic z 8. 3. 
1908. Demonstrovaly proti těžkým životním  
a pracovním podmínkám a za uznání 
volebního práva žen. Od roku 2004 je u nás 
MDŽ zapsaný jako významný den, stejně jako 
v mnoha dalších západních zemích. Na 
východ od nás a v některých státech Afriky je 
tento den státním svátkem. 
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Světový den poezie 
Slovo poezie pochází z řečtiny a znamená 
tvorbu. Nejstarší epická poezie je Epos             
o Gilgamešovi napsaný sumersky kolem roku 
2000 př. n. l. Až do 18. století byla poezie 
převažujícím žánrem, teprve ve 20. století 
získala próza převahu. Poezie nemusí být 
nuda a pouze povinná školní četba. Přijďte si 
prolistovat knihy nejenom současných básníků 
a budete překvapeni pestrostí a vtipem. 

Světový den štěstí 
Už 8 let patří 20. březen štěstí. Každý si pod 
pocitem štěstí představí něco jiného, ale měl 
by to být pocit radosti a spokojenosti pro sebe 
a pro druhé. Den štěstí bychom si tedy měli 
udělat z každého dne. 

Mezinárodní den učitelů 
28. březen patří učitelům, tento den má svoji 
tradici a slaví se na den výročí narození Jana 
Amose Komenského. Právě on určil pojmy 
školní rok, prázdniny a školní týden. 
Ministerstvo školství uděluje na Den učitelů 
Plakety Jana Amose Komenského pro nejlepší 
učitele. Žáci základních a středních škol mají 
možnost navrhovat své oblíbené učitele na 
titul Zlatý Amos - jedná se o anketu                  
o nejoblíbenějšího učitele v naší republice, 
která začíná na Mezinárodní den učitelů 
(tedy 5. října) a vrcholí korunovací Zlatého 
Amose právě  28. března, na Den učitelů.
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V uplynulém měsíci vyšly opět další dva podcasty se zajímavými osobnostmi z našeho města, 
které rozhodně stojí za poslech. Podcasty si můžete přehrát na aplikaci Anchor, Apple podcast, 
Google podcast nebo Spotify. Všechny rozhovory najdete na webových stránkách naší 
knihovny.  

Hostem prvního zmíněného podcastu byla                                 
Mgr. Klára Gavendová , která pracuje                 
v Nízkoprahovém zařízení MeziČas, kde, mimo 
jiné, koordinuje projekt Kopretina, který se 
zabývá prevencí u mládeže v našem městě. 
Klára je milovnice seriálů, kaligrafie a je také 
členkou ochotnického spolku deFormace, který 
vznikl v roce 2013.  

V rozhovoru se dozvíte, co vůbec projekt 
Kopretina znamená, jaká prevence v Benešově 
je nebo jaké nové inscenace deFormace 
připravuje.  

Druhým hostem se stala tajemnice našeho 
mě s t s k é h o ú řa d u p a n í Mgr. Magda 
Zacharieva. Hlavním okruhem podcastu bylo 
to, jak vůbec náš úřad pracuje a jak si úřad 
zatím vede s digitalizací. 

Paní Zacharieva je vystudovaná právnička, 
původem z Brna. Jejím profesním zaměřením 
je hlavně občanské právo, i když sama říká, že 
nyní dominuje hlavně právo správní.  

Další podcasty pro vás chystáme již brzy. Na 
začátku dubna spustíme také speciální edici 
podcastu o studiu učitelství a životě na 
Jihočeské univerzitě. Ukážeme, že vystudovat český jazyk a literaturu není vůbec lehké a že 
studenti se neučí, že ve slově obyvatel se píše Y.  
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PODCAST Y

https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Klra-Gavendov-Projekt-Kopretina-je-rozshl-projekt--Nejradji-mm-ten-v-uku--KAFRENSK-PODCAST-e1fadd5
https://anchor.fm/knihovnabenesov/episodes/Magda-Zacharieva-Na-digitalizaci-se-pipravujeme-del-dobu--Beneov-vnmm-jako-klidn-msto--KAFRENSK-PODCAST-e1furpj
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PŘIPRAVUJEME
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ZREALIZOVANÉ BŘEZNOVÉ AKCE

Rodinné tvoření v téčkuRodinné tvoření v téčku

Autorské čtení Martiny MálkovéAutorské čtení Martiny Málkové

Kostarika s dětmiKostarika s dětmi
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