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

LÉTO 2022                                                                                                         

ÚVODNÍK 
Vážení a milí čtenáři!  

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a právě pro letní čtení jsme pro vás připravili 
nové vydání knihovnického Newsletteru. Najdete v něm důležité provozní informace, 
pravidelné rubriky významných dní a připomenutí literárních výročí, nechybí ani nová 
výletní trasa Toulek. Seznámíme vás se zajímavými akcemi, které chystáme na podzim - 
můžete se těšit na Noc literatury a na pravidelný říjnový Týden knihoven. 

  

Vaše Městská knihovna Benešov 

                         Číslo 7.-8.
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Sledujte nás na sociálních sítích:      

Letní knihovna 
I přesto, že o letních prázdninách jsou mnozí na 
dovolené, rozhodli jsme se uspořádat dvě akce. 
První bylo deskoherní odpoledne v téčku, druhá 
letní čtení s Maxipsem Fíkem. Účast nebyla příliš 
vysoká, ale i tak jsme rádi, že jste k nám zavítali. 

Jak jste zaznamenali, knihovna je v posledních 
dnech zavřená. Důvodem je přechod na nový 
systém zabezpečení knihovního fondu – jedná se o 
technologii RFID, na kterou jsme získali dotaci od 
Ministerstva kultury. V praxi to probíhá tak, že 
musíme každou knihu z volného výběru vzít do 
ruky, nalepit nový čip a načíst do systému. 
Dohromady se jedná 70 000 knih, takže je to 
opravdu spoustu práce. Bohužel nám čipování 
nejde tak jednoduše, jak jsme si představovali, 
občas nás pozlobí i technika a tak musíme 
prodloužit uzavření knihovny až do 26. srpna. 
Všechny výpůjčky budou prodlouženy. Pro vrácení 
knih můžete využít bibliobox, který je umístěný             
u vchodu do budovy. Děkujeme za pochopení. 
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Nechte si obalit 
učebnice u nás 

S blížícím se začátkem školního 
roku připomínáme nabídku služby 
balení knih a sešitů běžných              
i nestandardních formátů, které 
zabalíme do průhledné a odolné 
fólie. Dále nabízíme zhotovení 
kroužkové vazby a laminování 
dokumentů. Vše připravíme do 
d v o u p r a c o v n í c h d n ů o d 
objednání. Ve studovně můžete 
také využít službu kopírování, tisk 
nebo skenování. 

 

E-knihy aneb Čtení 
online z pohodlí 

domova 
Vybrali jsem pro vás několik ověřených 
databází, kde je možné stahovat 
zdarma e-knihy. Najdete zde knihy 
různých žánrů, odborné i beletrii             
a širokou nabídku školní četby. Pro 
čtenáře s platnou registrací nabízíme 
službu DNNT (Díla nedostupná na 
trhu). Tato databáze zdigitalizovaných 
dokumentů nabízí téměř 70 tis. knih       
a periodik. Podrobné informace 
najdete na www.knihovna-benesov.cz/
sluzby/dila-nedostupna-na-trhu 
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INFORMACE Z KNIHOVNY
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Dotazníkové šetření   
Ještě do konce prázdnin máte možnost zúčastnit se dotazníkového šetření naší knihovny. 
Jednotlivé otázky jsou zaměřené nejen na služby a projekty, ale také na knižní fond nebo 
provozní dobu. V tištěné podobě je dotazník k dispozici v oddělení pro dospělé a ve studovně, 
v elektronické verzi ho najdete ZDE. 

Vyplněním dotazníku nám pomůžete udělat knihovnu lepším místem. Děkujeme za spolupráci! 
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https://forms.gle/qPp8VdqYFuwgHo2t7
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Kluby 
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V dnešních Toulkách 
se vydáme opět k 
ř e c e S á z a v ě . 
T e n t o k r á t s i 
p r o j d e m e v e l m i 
o b l í b e n o u 
Posázavskou stezku 
z K a m e n n é h o 
Přívozu do Pikovic. 

S t e z k a v z n i k l a             
v le tech 1914 - 
1924, první úsek byl 
z p ř í s t u p n ě n                
v červnu roku 1920. 
Po obou březích 
začaly v té době 
v y r ů s t a t p r v n í 
c h a t k y a s r u b y              

a začalo zlaté období trampingu a vodáctví.   Trasa   nás vede údolím řeky, pak vystoupáme 
kolem  malých vodopádů nad údolí. Cestou lesem míjíme několik vyhlídek, pěkný je pohled na 
mohutné oblouky Žampašského mostu nebo na romantická zákoutí řeky z Raisovy                       
a Klimentovy vyhlídky. Další část trasy vede souběžně s naučnou stezkou Medník, kterou jsme 
poznali v jedné z předchozích Toulek. Patří k nejstarším naučným stezkám a zaměřuje se na 
místní rostliny, živočichy a další zajímavosti této oblasti. Protější skalnatý břeh Sázavy, který je 
obrácený k jihu, tvoří plochy kamenné suti s teplomilnými rostlinami. Tato pole se střídají            
s mohutnými skalními bloky i jednotlivými skalními ostrohy. Každého určitě zaujme 20 m 
vysoká Pikovická jehla s křížem na vrcholu.Trasa je dlouhá 10 km a je vhodná pro pěší turisty. 

V měsíci srpnu si připomínáme výročí narození spisovatele a historika Augusta Sedláčka. Jeho 
rodištěm je Mladá Vožice, kam jsme se vydali už v předchozích Toulkách. Za prohlídku stojí 
historicky významné město Mladá Vožice, zřícenina hradu Šelmberk a městečko Kamberk. 
Trasa dlouhá 12 km nabízí zajímavé historické památky a procházku mladovožickou zvlněnou 
krajinou. Více se dozvíte na https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/blog-toulky 
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TOULKY S KNIHOVNOU
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Den objetí 
Tento den vznikl v roce 2004 díky muži jménem 
Juana Manna, který přiletěl do Sydney, kde na něj 
nikdo nečekal. Kolem sebe viděl desítky lidí, kteří se 
vítají a objímají s rodinou a přáteli. Vyrobil si ceduli 
s nápisem FREE HUGS (objetí zdarma) a vyrazil na 
nejrušnější ulici v Sydney. Postupně k němu 
přicházeli lidé, kteří ho objali. 

Den relaxace 
Během roku se slaví spoustu svátků a Den relaxace je 
výborný nápad. Zrychlující se životní tempo, stres, 
technický pokrok a informační technologie nám sice 
do jisté míry ulehčují života, ale v jiném směru nám 
ho i zatěžují. Každý si pod slovem relaxace může 
představit něco jiného, a proto jsme pro vás                  
v knihovně připravili výběr zajímavých knih nebo 
třeba CD s relaxační hudbou. 

Světový den humanitárních pracovníků 
V roce 2008 byl Valným shromážděním OSN 
vyhlášen 19. srpen Světovým dnem humanitárních 
pracovníků jako připomínka útoku na sídlo OSN          
v roce 2003. Tento den je příležitostí připomenout si 
úsilí humanitárních pracovníků, jejich profesionalitu 
a odvahu. Klade si za cíl zvyšovat povědomí 
veřejnosti o humanitární práci a zdůrazňuje 
důležitost mezinárodní spolupráce. Vyjadřuje rovněž 
uznání všem, kteří se aktivně podílejí na pomoci 
obě t em humani tá rn í ch k r i z í , mnohokrá t                      
s nasazením vlastního života. 
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Newsle&er	Městské	knihovny	Benešov	 Léto	2022

Jáchym Topol 
4. srpna oslavil spisovatel, básník a publicista 
Jáchym Topol 60. narozeniny. V 70. a 80. letech byl 
součástí českého undergroundu a samizdatu. Psal 
také texty pro hudební skupinu Psí vojáci. Po roce 
1989 mu začaly vycházet romány a básnické knihy. 
V roce 2017 získal Státní cenu za literaturu za 
román Citlivý člověk s přihlédnutím k dosavadnímu 
dílu. Obdržel také Ceny Toma Stopparda, Egona 
Hostovského a Jaroslava Seiferta. Jeho romány 
Anděl a Sestra byly zfilmovány podle Topolova 
scénáře.  

Petr Šabach  
Autor humoristických knih a povídek Petr Šabach se 
narodil 23. 8. 1951. Vystudoval knihovnickou školu 
a kulturologii na Filozofické fakultě UK. V 80. letech 
začal publikovat své povídky v časopisech. Jeho 
tvorbu charakterizuje silná autobiografičnost               
a témata společenská a politická z období 50. a 60. 
let . Na zf i lmování svých knih a povídek 
spolupracoval se scénáristou Petrem Jarchovským         
a režisérem Janem Hřebejkem. Připomeňme si dnes 
už filmovou klasiku Šakalí léta nebo Pelíšky. 

 
August Sedláček 
V srpnu si připomínáme významného českého 
historika prof. Augusta Sedláčka, který se narodil 
28. 8. 1843 v Mladé Vožici. Vystudoval 
Filozofickou fakultu UK a stal se profesorem 
dějepisu a latiny. Je zakladatelem českého 
místopisu a rodopisu, za což byl jmenován 
Čestným doktorem filozofie. Jeho prvním 
literárním dílem byla v roce 1870 Minulost města 
Mladé Vožice. Za Sedláčkovo největší dílo je 
považován 15 dílný soubor Hrady, zámky a tvrze 
Království českého, který najdete ve studovně. 
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Letní podcasty v plném proudu 
Léto je pomalu za námi, ale KAFÁRENSKÉ PODCASTY stále běží na všech známých 
podcastových platformách! Zatím jsme uvedli pět podcastů s hosty z Benešovska nebo se 
zajímavými lidmi z naší republiky. Do konce léta ještě další podcasty uslyšíte, tak sledujte naše 
sociální sítě a webové stránky!  

Čtvrtou sérii našich podcastů odstartoval rozhovor se starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou. 
Dozvíte se v něm například, jak pan starosta tráví léto, co se chystá a jak vypadá naše 
komunální politika. Další rozhovor se studentkou FF JU Kateřinou Baťkovou přinesl například 
informace týkající se připravované revize rámcových vzdělávacích programů a ukázal, že 
studium dějepisu není pro každého. Dalšími hosty byli nová ředitelka Muzea umění a designu 
v Benešově paní Gabriela Francová, která představila, co se v MUD chystá a jaká je její vize do 
budoucnosti nebo Luboš Klabík - architekt města Benešova.  

Všechny podcasty si můžete pustit na webu  knihovny nebo na podcastových platformách - 
Anchor, Apple podcast, Google podcast a Spotify.  

Přejeme vám příjemný poslech!  

Nová série již na podzim! 
Máte nějaký nápad, koho byste rádi slyšeli v podzimní sérii podcastů? Je tu nějaká osobnost, 
která je podle vás opomíjená a mělo by se o ní vědět? Námět na hosta do páté série podcastů 
zasílejte na e-mail kafarna@knihovna-benesov.cz. 

Budeme rádi za vaše náměty.  
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KAFÁRENSKÝ  PODCAST

https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/kafarna/blog/8-4-serie-podcastu
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mailto:kafarna@knihovna-benesov.cz
https://www.knihovna-benesov.cz/kultura/kafarna/blog/8-4-serie-podcastu
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