
Burza nápadů
Městská knihovna Náchod, 2. 5. 2018

Česká Skalice www.knihovna.ceskaskalice.cz
Dvakrát do měsíce se v knihovně scházejí děti ve věku 4 – 14 let na pořadu Radovánkování.

Malé Radovánkování - probíhá v úterý, paní knihovnice Helena Skořepová má připravené 
knižní novinky, hry, povídání, občas udělají výlet, teď zrovna jedou do knihovny do 
Červeného Kostelce. Knihovnice posílá pozvánky na tuto akci do školy paní zástupkyni, které 
to pak dětem vyřídí. Jinak nechává vylepovat plakáty a pozvánka na akci je i ve zpravodaji.

Velké Radovánkování - koná se v pátek od 18 do 21 hodin, paní knihovnice na tato setkání 
vždy zve nějakého hosta. Vybírá je tak, aby se děti seznámily s něčím, co je přímo ze Skalice 
(místní včelaři, prohlídka kostela s vyzkoušením varhan). Jediný požadavek je, aby hosté 
mluvili minimálně 2x 20 minut, většinou ale svým vyprávěním zaberou daleko více času. 
S dětmi během setkání pořádá hostiny, občerstvení (slané i sladké) si děti nosí z domu. Na 
tuto akci chodí paní knihovnice osobně zvát děti do každé třídy. Další propagace je stejná 
jako u malého Radovánkování.

Paní knihovnice doporučuje všem knihovnám paní Zdeňku Štrohalmovou, která moc pěkně 
vypráví o skle a sklářství. Sice je ze Železného Brodu, ale byla ochotná bez problémů přijet. 
Večer byl bezvadný, sympatická paní, vyprávění (s promítáním) zajímavé, dílnička s výroba 
zvířátek ze skla kouzelná. Ale hlavně – děti byly nadšené. Dělá i pro školkové děti, pro školy 
i pro dospělé. Kontakt: Zdeňka Štrohalmová, 604 392 616, strohaz@seznam.cz, (raději volat 
nebo poslat SMS, na e-mail nechodí pravidelně).

Doporučuje také komiksový workshop s ing. Danielem Vydrou. Pořad organizovala škola, 
které ho i platila. Workshop byl určen pro děti ze 6. a 9. tříd. Ostatní knihovníci připojili 
dobré zkušenosti s komiksovým workshopem s Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou. 
V Hronově ale jedna paní učitelka neustála, že pan Procházka mluvil nespisovně a místy 
vulgárně a uprostřed programu odešla. 

Nové Město nad Metují www.knihovnanm.cz
Knihovna po roční pauze uspořádala na své zahradě Čarodějnice v knihovně, přišlo 150 lidí, 
i  hodně malé děti. V květnu plánují udělat na zahradě koncert country kapely, což bude akce 
cílená na dospělé, o občerstvení se postarají hasiči. Zahradu upravují technické služby. Paní 
ředitelka si pochvalovala spolupráci a koordinaci akcí s ostatními organizacemi ve městě.

Pořad Čtení s bábovkou omezili, stálá parta lidí se schází 4x do roka. Vymyslí se téma, paní 
ředitelka připraví scénář tak, aby na sebe přečtené ukázky navazovaly. Jednou za čas mezi 
sebe přizvou i regionální osobnost (Jan Meier, Eva Koudelková, Jiří Mach z muzea 
v Dobrušce). Plánují pozvat ředitele novoměstského muzea, na podzim připravují téma 
T.  G.  Masaryk a pátečníci. Přemýšlejí, jak program transformovat, aby se podařilo přilákat 
i mladé lidi.
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Proběhla setkání se spisovatelem Jiřím Hájíčkem a spisovatelkou Alenou Mornštajnovou 
(kontakt: mornstajnova@centrum.cz), pořad LiStOVáNí. Malý zájem byl o Podvečer autorské 
poezie, na kterém svou tvorbou představila Věra Kopecká z Broumova. Knihovnice hledají 
další nápady na besedy, které by do knihovny přilákaly i muže. Osvědčila se spolupráce 
s náchodskou knihovnou ve sdílení pořadů.

Paní ředitelka lituje, že před lety odmítli v knihovně pořádat Virtuální univerzitu třetího věku. 
Ve městě je o ni velký zájem a lidé se scházejí na Městském úřadě. 

Knihovna doporučuje cyklus přednášek o Habsburcích v podání MUDr. Petra Minaříka – 
kontakt: burkespy@seznam.cz, každé setkání trvá zhruba hodinu, a také přednášku Dany 
Židek, která pochází z Nového Města nad Metují a 14 let žila na ostrově Bora Bora ve 
Francouzské Polynésii – kontakt: dana.zidek@seznam.cz.

Dobruška www.kulturadobruska.cz
V dětském oddělení nově založili knižní a herní klub pro 14ti a 15tileté děti z gymnázia. Zatím 
proběhlo jen jedno setkání, ale v plánu mají scházet se pravidelně každé úterý. S dětmi hraje 
deskové hry i nová paní knihovnice. Plánuje i natáčet videa.
Rande naslepo s knihou – knihovnice vybraly ze skladu i z regálů asi 40 knih, které se už moc 
nečtou, ale které by se podle nich měly vrátit mezi čtenáře. Zabalily je do papíru, rozdělily 
podle žánrů a budou je nabízet čtenářům. Akce bude teprve probíhat, takže se zatím neví, 
jaký bude ohlas.
Beseda se spisovatelem Stanislavem Češkou přilákala 22 lidí – na Dobrušku dobrá účast.

Hronov www.knihovnahronov.cz
Při pořádání akcí pro školáky knihovníci narazili na fakt, že děti mají každé odpoledne mraky 
svých kroužků. Zaměřili se proto na předškoláky a prvňáky, a chytlo se daleko víc dětí. Uvítali 
to i jejich rodiče. Připravují pro ně vždy jedno setkání v měsíci, paní knihovnice vybere knížku 
a udělá program, takže děti rodiče dopředu vědí, co všechno se bude dít. Setkání je na jednu 
hodinu pro děti od 3 do 6 let. Pravidelně se schází kolem 10 dětí. Na závěr se připravuje 
knihovnická olympiáda zakončená piknikem. (V Dobrušce také pořádají podobný program, 
ale podle knihovnic není skupina stálá a stalo se, že na pěkně připravený program dorazilo 
jen jedno dítě).
Knihovna pořádala krátce po Halloweenu Strašidelní, kde byla kvůli místu omezená kapacita 
na 30 dětí. Četlo se, hrály se hry, vyrábělo se a děti procházely stezku odvahy.
Jedenkrát v měsíci se v knihovně scházejí zájemci na vyrábění, chodí jak maminky 
s předškolními dětmi, tak i senioři, takže bezva propojení. Zaměřují se na Book folding 
a vyrábění z papíru.

Knihovna pořádala tyto besedy:
Danka Šárková
Blanka Faltová (místní – to zabralo)
Viktorka Hlaváčková
Manželé Špilarovi
Miloň Čepelka
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Teplice nad Metují www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Největší zájem je o Halloween, každým rokem dorazí na 50 lidí, akce není omezena věkem. 
Knihovnice připravuje i strašidelné občerstvení. S organizací pomáhá její dcera 
s kamarádkami, které mají po skončení akce za odměnu k dispozici knihovnu na svou 
halloweenskou party. Maminkám s předškolními dětmi se stezka zdála trochu strašidelná.

Broumov www.knihovnabroumov.net
Knihovna na léto připravuje soutěž Po stopách pověstí z Broumovska. Děti se svými rodiči 
budou sbírat indicie – jednu najdou vždy v přečtené pověsti a druhou, když na to místo vyrazí 
na výlet.
Knihovna doporučuje přednášku včelařky Lenky Skalické o včelách, včelích produktech 
a apiterapii ( je léčba člověka s pomocí včel a jejich produktů). Ta může být použita pro léčbu 
konkrétních problémů nebo jako prevence. Přednášející se podělila o praktické zkušenosti 
i ukázky léčebných metod, na přednášce bylo možné si zakoupit včelí produkty.
Rozečti.se – online kurz rychlého čtení. Knihovna má pro své uživatele zdarma dostupný kurz 
na PC stanicích pro veřejnost.

Náchod www.mknachod.cz
Knihovna se zaměřuje hlavně na akce pro seniory, dávají větší smysl, senioři jsou vděčnější. 
Osvědčily se vyráběcí dílny, kapacita je vždy naplněna a jsou i náhradníci. Účastníci si platí 
jen materiál. Teď naposledy například vyráběli šperky z PET lahví.

Knihovnice doporučují:
- Na cyklus přednášek z dějin umění Petra Staňka z Broumova, tel. 777 343 135 (má 

i skvělou samostatnou přednášku Barokní kostely na Broumovsku).
- Přednášku MUDr. Jana Trachty o jeho misích s Lékaři bez hranic. Jan Trachta pracuje 

na Klinice dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, je autorem knihy 
Tichý dech, za kterou dostal Magnesii Literu. Veškeré vstupné předal organizaci 
Lékaři bez hranic.

- Návštěvu Galerie výtvarného umění v Náchodě, která nabízí pestré a poutavé 
vzdělávací programy pro děti.

- Přednášku sportovního komentátora Roberta Záruby, spisovatele Jiřího Padevěta či 
vojenského historika Eduarda Stehlíka.

Wi-fi v knihovnách
V Hronově museli zaheslovat wi-fi, protože se v oddělení pro dospělé shlukovaly děti 
s mobily a dělaly binec.
Wi-fi zaheslovali i v Novém Městě. Dříve byla neomezeně, teď po půlhodině využívání 
zdarma spadne a ten den se na ni už dotyčný nedostane. Výjimkou jsou ti, kteří do knihovny 
přišli studovat na delší čas, těm pak zaměstnanci dají přístupové heslo a mají wi-fi k dispozici 
celý den. Děti téměř přestaly chodit na PC.
Zaheslovanou wi-fi mají i v Teplicích nad Metují, knihovna je totiž v budově školy, kam až 
signál dosahuje. Paní knihovnice heslo dětem nedává a posílá je na PC.
Trend je přitom takový, že by měla být přístupná wi-fi kdekoli a neomezeně. Je ale otázka, 
zda nějakým způsobem omezit internet v dětských oddělení.
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Lovci perel
Projekt Lovci perel má nové webové stránky – www.lovciperel.cz

Projekt Bookstart – S knížkou do života
Do projektu se zapojila náchodská a novoměstská knihovna. Knihovnice nejsou u vítání 
občánků, připravené sety předává radnice. V Novém Městě dostávají rodiče i zvací dopis 
s termínem, kdy můžou přijít do knihovny. Dávají si volnější rozjezd a uvidí, jaký bude zájem. 
V Náchodě už proběhlo první setkání, dorazilo 25 maminek a 30 dětí. Další schůzka proběhne 
v červnu, kdy na přednášku pro maminky dorazí psycholožka. V dalším ročníku projekt se už 
bude za set platit 150 korun, knihovny se musí domluvit s radnicí, kdo to bude hradit. 
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