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Povinný údaj na webových stránkách knihovny 

Na webových stránkách Vaší knihovny by rozhodně neměla chybět informace o tom, že je knihovna příjemcem podpory 

Středočeského kraje (pokud jím opravdu je). Díky této podpoře mohou čtenáři Vaší knihovny využívat knihy z výměnného 

fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Dále knihovna může využívat také metodických služeb, nabídky vzdělávání 

a dalších služeb poskytovaných v rámci výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. 

Rukodělný seminář v Labyrintu 

Pracovnice dětských oddělení knihoven Středočeského kraje 

se již několik let pravidelně setkávají ve Středisku volného 

času, vzdělávání a služeb LABYRINT v Kladně. Zdejší lektorky 

pro ně pořádají rukodělné semináře. Opět se sešli 2. listopadu 

2011 a tématem setkání byly Vánoce. Knihovnice si 

vyzkoušely některé hry a vánoční kvízy pro děti. Součástí 

setkání byly tradičně také výtvarné činnosti. Tentokrát si 

vlastníma rukama účastnice vytvořily vánoční ozdoby z Fimo 

hmoty a plstěné šperky, které mohou v knihovnách vyrábět 

s dětmi i dospělými a využít je pak třeba jako drobné vánoční 

dárky. Seminář se všem opravdu líbil. Nezbývá tedy než 

poděkovat lektorkám za vzornou profesionální přípravu a 

perfektní vedení semináře. Děkujeme. 

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 
Foto: SVČ Labyrint Kladno 

Přednáška a výstava v Benešově 

V Městské knihovně Benešov mohli ve středu 16. listopadu 

knihovníci obsluhovaného regionu vyslechnout přednášku  

o současné české literatuře. Paní lektorka Mgr. Marta 

Ljubková, dramaturgyně, literární a divadelní kritička a 

redaktorka se zaměřila na autory na cestách, rodinné ságy a 

traumata z minulosti ale také na komorní rodinné příběhy. 

To byly hlavní okruhy, které lektorka pro přednášku vybrala. 

Jednotlivé tituly a autory, o kterých byla řeč, si můžete 

přečíst na webových stránkách SVK v Kladně.  

 

Najdete je na adrese http://www.svkkl.cz/cs/pro-

knihovny/vzdelavani-knihovniku/, mezi studijními 

materiály z přednášek a seminářů.  

Během přestávky se všechny zúčastněné knihovnice mohly 

pokochat pohledem na výstavu známé spisovatelky a 

ilustrátorky Vítězslavy Klimtové. V dětském oddělení 

knihovny byla Potulná pohádková země k vidění do 

30.11.2011. Městská knihovna v Běnešově se tak zařadila 

na seznam knihoven, do kterých paní Klimtová svou 

výstavu zapůjčila. Informace o autorce, jejích výstavách  i 

e-shop najdete na webové stránce: 

http://www.pohadkovazeme.cz/?s=klimtova  

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 

 

mailto:library@svkkl.cz
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
http://www.pohadkovazeme.cz/?s=klimtova
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Seminář s výtvarnicí Kačenkou Dolejší 

Ve čtvrtek 10. listopadu se v Kutné Hoře uskutečnil 

rukodělný seminář pro knihovníky obsluhovaného regionu 

Kutná Hora. Lektorkou opět byla známá a oblíbená 

výtvarnice Kateřina Dolejší. 

„Bylo to letošní druhé velmi příjemné setkání. Paní 

knihovnice se vždy na nový kurz velmi těší a  jejich počet 

stále narůstá. Děkujeme, že jim dáváte možnost načerpat 

novou inspiraci pro práci v knihovnách. Nabyté poznatky 

hned převádějí do praxe. Mohou tak ve svých knihovnách 

působit opravdu jako kulturní centra, která nabízejí 

obyvatelům obcí široký záběr aktivit. Potkají se tak spolu 

nejen děti, ale i dospělí. Děkujeme a doufáme, že budete 

moci takto knihovnám pomáhat i nadále,“ napsala nám 

Lucie Macháčková, metodička z Městské knihovny Kutná 

Hora. 

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků 

V pátek 11. listopadu se konal poslední letošní kurz 

počítačové gramotnosti organizovaný v rámci projektu  

Ministerstva kultury ČR - VISK2 Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků (v rámci Středočeského kraje). Kurz se 

uskutečnil v Knihovně Václava Štecha ve Slaném a uzavřel 

tak letošní nabídku.  

V roce 2011 proběhlo celkem 8 kurzů počítačové 

gramotnosti. Z toho byl 1 kurz v MěK Benešov, 1 kurz 

v MěK Kutná Hora, 2 kurzy v KVŠ Slaný a 4 kurzy v SVK 

Kladno. Během 60 hodin se proškolilo 69 pracovníků. Nad 

to se v SVK Kladno uskutečnil kurz Elektronické informační 

zdroje pro 8 účastníků (financovaný z prostředků 

Středočeského kraje). Tolik malé ohlédnutí za naším 

zvyšováním počítačové gramotnosti v roce 2011.  

 

Foto: Lucie Macháčková, MěK Kutná Hora 

Citát na prosinec 

„I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.“  

Autorem citátu je Eurípidés (taky Euripidés či Euripides; asi 480 př. n. l. – 406 př. n. l.), jenž 

byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof. Zpracoval tradiční mýty originálním 

způsobem, s vynikající znalostí psychologie. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval 

aktuální problémy v Athénách — postavil se proti tradičním morálním a náboženským 

představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd. 

Zdroj: Wikipedie 

 

 

veřejné informační služby knihoven 

Program Ministerstva kultury 

 

VISK 

A jaká bude situace v příštím roce? Již byly vyhlášeny 

podmínky výběrového řízení pro rok 2012. V rámci 

mimoškolního vzdělávání knihovníků v oblasti ICT  

(informační a komunikační technologie) můžeme žádat 

dotaci na základní školení dovedností na úrovni ECDL 

(European Computer Driving License, tzv. řidičák na 

počítač), dále na nástavbová školení a expertní kurzy 

v oblasti ICT, inovační přípravné kurzy k získání certifikátu 

ECDL a kurzy zaměřené na elektronické zdroje a služby a 

na automatizované procesy v knihovnách. 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně bude i v roce 

2012 žádat příspěvek na kurzy počítačové gramotnosti na 

základě předběžného zájmu knihovníků v celém 

Středočeském kraji. 

Eva Šenfeldová, SVK v Kladně 
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Rozhovor s knihovníkem 

Velmi jsme se těšili na návštěvu Obecní knihovny Petrovice, kterou jsme neznali, ale která je pro svoji činnost 

tradičně hodnocena velmi dobře. Svou zásluhu na tom má jistě i knihovnice Eva Talaváňová, která nás s knihovnou 

seznámila a pověděla nám vše, co nás zajímalo a připojila také řadu svých postřehů a připomínek. Naše pozitivní 

očekávání se bezezbytku naplnilo a návštěva byla velmi příjemná. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Talaváňová, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu?  

Když jsem v roce 1995 začala pracovat jako knihovnice, byla knihovna umístěna přímo na náměstí nad poštou, 

bohužel ale v patře, kam vedly poměrně špatné schody. Potom jsem celou knihovnu na pár let přestěhovala do MŠ. 

V roce 2000 se v Petrovicích dostavěla nová škola a o rok později v roce 2001 byla v základní škole dostavěna i část 

určená pro knihovnu, takže mě čekalo další stěhování, snad už nastálo. Ve svém novém působišti měla mít knihovna 

ještě kromě přízemí patro, ale po dohodě s paní ředitelkou školy a s vedením obce jsme od tohoto ustoupili, i když by 

se mi teď místo někdy hodilo (třeba na různé akce nebo výstavy). Jsme knihovnou bezbariérovou, ale s výhradou, 

protože se nějak zapomnělo na WC pro vozíčkáře. Máme zde tři oddělení – dětské, pro dospělé a oddělení odborné 

literatury. Můj pracovní úvazek v knihovně nečiní ani polovinu, pracuji zde 18 hodin týdně, zbytek pak na obecním 

úřadě, kde mám na starosti veřejně prospěšné práce, archiv, inventury, sběrný dvůr, občas ověřování, volby a různé 

další činnosti, jak to tak chodí v menších obcích. Knihovna má také pobočku v Týnčanech, kde je umístěn jeden 

soubor knih, které podle potřeby půjčuje jeden dobrovolník. Knihovna je plně automatizovaná, máme tu veřejný 

internet a také pracoviště Czech Pointu, které mám rovněž na starosti, takže si sem lidi chodí pro různé výpisy 

(nejčastěji Rejstřík trestů a Výpis z katastru nemovitostí). Petrovická knihovna také vlastně funguje i jako 

infocentrum, protože tu prodávám pohledy, turistické známky, vlaječky, magnetky, hrnečky a spoustu dalších věcí, 

poskytuji i nejrůznější informace o okolí a mám tady i spoustu map, cyklotras a propagačních materiálů. Pravidelně si 

sem lidé chodí i pro Informace z radnice, které vychází každý měsíc. Vybavení knihovny bylo většinou pořízeno 

z grantů, například loni jsme obdrželi z krajských grantů 75 000 Kč, za které jsme nakoupili nový počítač, webový 

katalog pro dokumenty, regály pro knihy a abecední rozřaďovače a orientační  tabulky pro lepší orientaci při 

vyhledávání knih. Protože k nám chodí také poměrně dost maminek s dětmi, je tu pro ně i malý dětský koutek 

s hračkami.  

A co se u nás čte? Snad úplně všechno, od dívčích románů až po různé encyklopedie, zkrátka knihy různých žánrů. 

Také odbírám 8 časopisů a další mi přinášejí lidé, kteří je po přečtení věnují knihovně. 

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete k návštěvě 

knihovny?  

Polovinu všech čtenářů tvoří děti, což je způsobeno tím, že sídlíme v areálu základní školy. Zbytek je víceméně 

rovnoměrně rozdělen mezi seniory a produktivní věk. 

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce?  

Jak již bylo řečeno výše, děti to mají ze školy do knihovny, dá se říci, přes chodbu, a proto pro ně není problém chodit 

do knihovny, ať už na nějakou akci, pro knihu nebo jen na internet. Např. v rámci velké akce pro školy,  

tzv. projektové dny, bylo jedno ze zastavení i v knihovně, kde menší děti vyplňovaly doplňovačky, kreslily a vyšší 

ročníky měly promítání. V loňském únoru jsme zde měli vystaveny bible od soukromého sběratele, a tuto výstavku 

navštívily jak děti ze školy tak školky. Promítal se zde k této tematice i film a byly připraveny různé soutěže. Také 

v Týdnu knihoven jsem pro děti připravila program. Kromě školy spolupracujeme i se školkou, pro kterou 

připravujeme povídání o knihovně, vyprávění o knížkách apod. Často se nám potom stává, že se tyto děti do 

knihovny přihlásí jako čtenáři. Dvakrát ročně také pořádáme setkání pro seniory, nejčastěji v květnu nebo červnu a 

poté před Vánoci. Všichni senioři jsou pozváni, dostanou občerstvení, hraje jim k tomu harmonika, své vystoupení 

mají také děti z umělecké školy, přijde je pozdravit pan starosta atd. Při tomto setkání seniorů je vždy knihovna zcela 

zaplněna. Také se snažíme neustále obnovovat různé výstavy. Každý rok začátkem června pořádám pro děti, které 
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chodí do knihovny, takový dětský den se spoustou her, hádanek a samozřejmě i sladkých odměn. V listopadu 2010 a 

v květnu 2011 se tady uskutečnily dvě velmi zajímavé přednášky o Malajsii, Borneu a Filipínách a o Ekvádoru a 

Galapágách. Chtěla bych, aby se v knihovně různé přednášky staly tradicí. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Dá se říct, že s obcí není žádný problém. Kdykoliv přijdu s něčím za starostou, v rámci možností se mi snaží vyhovět. 

Na knihy a časopisy peníze dostávám. Snad jen bych dodala, že je škoda, že práce v naší knihovně je pouze na 

necelého půl úvazku, což je opravdu  málo. Nemůžu vymýšlet a organizovat různé další aktivity a akce, protože mi na 

to opravdu nezbývá čas. 

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje Vaše pověřená knihovna?  

S výměnnými soubory jsem velice spokojená, lidé je u nás hodně využívají. Menší počet souborů by určitě zmenšil 

počet našich čtenářů. 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů?  

Uvítala bych více školení, ale vyhovovalo by mi, kdyby se tato školení konala spíše v Příbrami. Pro mě je Praha trochu 

z ruky a nerada zavírám knihovnu. Zejména bych chtěla informace o literatuře.  

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese?  

Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi v mateřské školce, ale nakonec jsem šla na gymnázium a rok jsem pak pracovala 

v Milevsku v ZVVZ v konstrukci, poté jsem byla na mateřské dovolené. V roce 1995 se uvolnilo místo v knihovně, tak 

jsem se přihlásila a vyšlo to. Touto oklikou jsem se alespoň částečně dostala k práci s dětmi, které navštěvují 

knihovnu, ať už jsou to ty ze školy nebo ze školky. 

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší?  

Jak už jsem řekla, nejvíce mě baví práce s dětmi, ale vlastně mě tato práce baví celkově, není vyloženě nic, co by mě 

štvalo. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno a jakou knihu 

byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době 

přečetla? 

Asi nejraději čtu v poslední době detektivky. Dále mám ráda knihy 

o květinách nebo naučné knihy o přírodě nebo přírodních jevech, 

jako je třeba zemětřesení apod. Co bych měla doporučit? To 

záleží na vkusu každého čtenáře. Ale abych odpověděla. 

V poslední době mě zaujala kniha Gejša od Lizy Crihfield Dalbyové 

nebo romány Robina Cooka, také kniha Já jediná jsem přežila 

(Elder Lauren) nebo Zákeřná Ebola (Preston Richard). 

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Miluju zvířata a hlavně naše dva psy – Sáru (Australský ovčák) a Ronyho (Slovenský čuvač).  Doma máme ještě morče 

a zakrslého králíka. Dříve mě hodně bavila práce na zahrádce, ale teď raději pěstuji květiny v truhlících a květnících - 

od jara do podzimu mám kolem celého domu v oknech, na balkonech, na terase, v závěsných květináčích a 

v kamenných korytech (dokonce i na kotci u psů) spoustu muškátů a surfinií – je s tím hodně práce, ale dělá mi 

radost, když všechno krásně kvete. Stejně tak ráda pěstuju pokojové rostliny, takže po celém domě máme spoustu 

květináčů se „zelenými“ rostlinami. Kdybych nedělala tuhle práci co teď, bavilo by mě mít svoje květinářství, nebo 

tam alespoň pracovat. S květinami souvisí i moje záliba v různém aranžování – při tom mě napadla jedna příhoda, na 

kterou nevzpomínám tak úplně ráda, ale stalo se. – Asi tak před deseti lety jsem vozila svoji starší dceru jednou za 

čtrnáct dnů vždy v sobotu dopoledne na výtvarný kroužek do školy, jednou jsem ji tam ráno odvezla s tím, že pro ni 

přijedu kolem jedenácté hodiny. Bylo to někdy v prosinci v adventním čase, takže jsem se dala do výzdoby balkonu. 
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Tak jsem se zabrala do práce, že jsem úplně zapomněla, kolik je hodin. Až mě z práce vytrhlo zazvonění telefonu, nic 

netušíc jsem vzala telefon a tam se ozvala zoufalá a zmrzlá moje dcera: „Mami, prosím Tě, přijeď pro mě!“ Na tuhle 

větu asi nikdy nezapomenu, v tu chvíli jsem si připadala jako hrozná matka, která zapomněla na svoje dítě. Vyběhla 

jsem z baráku, honem pro auto a už jsem uháněla pro dceru. Od té doby už jsem si hodně dávala pozor, aby se mi nic 

podobného už nikdy nestalo, protože už bych ten pocit nechtěla znovu zažít. Dříve jsem také hodně pletla, 

háčkovala, vyšívala a šila, ale teď na to nějak nemám moc času, snad se k tomu zase někdy vrátím. Také mě moc baví 

něco organizovat – různé soutěže, přednášky ale také oslavy – jsme velká rodina, když se sejdeme, je nás běžně 

kolem dvaceti, při oslavách i mnohem víc – s tím souvisí i to, že 

ráda připravuju různé pohoštění a ráda peču. Ještě jsem se 

nezmínila o sportu – hodně mě baví hrát tenis, hrajeme ho 

s mými kamarádkami jen tak pro radost, asi třikrát do roka si 

uděláme turnaj a strávíme tak krásný celý den. A mojí nejnovější 

zálibou se stali hasiči. V naší malinké vesničce jsme založily 

družstvo hasiček, takže chodíme s mými dvěma dcerami, s mojí 

švagrovou, neteří a ještě se 3 dalšími ženami trénovat útok a moc 

nás to baví. V televizi ráda sleduju samozřejmě romantické a 

oddychové filmy, ale vždycky se ráda podívám i na katastrofické 

filmy (o zemětřesení, sopkách, tsunami, letadlech), ale i na 

dokumentární filmy o zvířatech nebo cestopisy. Mám manžela, dvě dcery a bydlíme v rodinném domě s rodiči. 

Naproti přes dvůr bydlí v domečku i můj bratr s rodinou a také s námi bydlel asi pět let ještě syn mého staršího 

bratra, ale před rokem už se osamostatnil. Vážím si toho, že máme mezi sebou všichni velmi dobré vztahy. A když 

nám před pár lety nečekaně zemřel i můj starší bratr, myslím, že nás to všechny ještě víc sblížilo. Moc jsem si 

uvědomila, jak je pro mě naše velká rodina důležitá. Dá se říct, že jsem optimistka a ráda se směju. 

Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody 

k pletení, háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co 

rádi děláte) 

Bylo těžké vybrat nějaký oblíbený recept, protože jich mám poměrně dost, ze kterých se dá uvařit nebo upéct nějaká 

dobrota. Nakonec jsem vybrala dva následující recepty: 

Tiramisu: 

1. 2 balíčky piškotů 

2. ½ litru silné rozpustné kávy (3 – 4 lžíce rozpustné kávy + 3 – 4 lžíce cukru) - ze zkušenosti dávám kávy menší 

množství, ½ litru bývá moc, piškoty by byly moc namočené 

3. krém: 2x pomazánkové máslo bez příchuti, 1x zakysaná smetana, 3 – 4 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový 

cukr, vše vyšlehat 

4. 1 smetana ke šlehání – vyšlehat do ztuhnutí a spojit se směsí (s vyšlehaným máslem, zakysanou smetanou, 

cukrem a vanilkovým cukrem) 

Dortovou formu vymažeme máslem (není nutné), dno vyložíme piškoty, pokapeme kávou, potom dáme vrstvu 

krému, znovu vrstvu piškotů, pokapeme kávou – střídáme a končíme navrch krémem, ten hustě posypeme grankem 

a necháme uležet (nejlépe do druhého dne).  

Tento recept už jsem zkoušela i s rumem, je to také dobré. Když chvátám a potřebuji dort dřív, tak piškoty namočím 

„trochu“ víc, dám do ledničky a krájím už třeba za 3 hodiny. Vrstvy piškotů už jsem také zkoušela různě, někdy dvě, 

někdy tři, záleží na fantazii. Já formu nevymazávám a jde mi to z formy dobře. Když jsem Tiramisu dělala poprvé, dala 

jsem podle receptu ½ litru kávy a bylo to moc rozmočené, proto dávám kávy míň. 

Bábovka: 

2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje, 2 vejce, citr. Kůra, vanilkový cukr,  

½ prášku do pečiva 
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Vše zamícháme a vlijeme do formy na bábovku a dáme péct. Když chceme mít bábovku s kakaem, ubereme trochu 

těsta, dáme do něj kakao a přilijeme do formy. Tento recept jsem vyzkoušela i jako „univerzální“ těsto na 

„bublaninu“ s ovocem, jenom jsem dala všeho 1 a půl dávky a těsto jsem nalila do pekáče. V tomto případě není 

nutná citronová kůra.  

Děkujeme za rozhovor. 

Podzimní setkání knihovníků Středočeského 

kraje 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se uskutečnilo již třetí 

neformální setkání knihovníků Středočeského kraje, 

tentokrát v Městské knihovně a infocentru Březnice. 

V příjemném prostředí nám uběhl vyměřený čas velmi 

rychle. Po stručném uvítání a přestavení knihovny 

v Březnici, jsme si vzali slovo my ze Středočeské vědecké 

knihovny v Kladně, abychom nastínili průběh setkání. 

Následoval příspěvek, který pojednával o činnostech 

souvisejících s fungováním regionálních funkcí v regionu 

pověřené knihovny Kladno. Poté velmi zajímavé 

vystoupení Lenky Šimkové, šéfredaktorky Čtenáře, která 

zde ale byla za Obecní knihovnu v Žilině, kterou vede. Její 

příspěvek byl názorný a barvitý a ukázal účastníkům 

setkání, jak se dá velmi úspěšně rozjet činnost v té době 

stagnující knihovny. Poté následovalo vystoupení dětí ze 

ZUŠ Březnice, které působilo jako příjemná vložka 

knihovnického programu. V následujících minutách, spíše 

desítkách minut, byl ponechán prostor pro jednotlivé 

knihovny, jejichž zástupci je představili a ukázali, co vše 

se na tomto poli dá dělat, a to i bez větší finanční 

podpory. Setkání se zúčastnili zástupci knihoven 

z Březnice, Kladna, Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem, 

Chrástu u Březnice, Vraného nad Vltavou, Nového 

Strašecí, Zlonic, Jinců, Žiliny a Chrustenic. 

V rámci tohoto bloku si knihovníci mezi sebou vyměňovali 

své zkušenosti a vzájemně si tak dali mnoho podnětů pro 

svou další práci v knihovně. Všichni přítomní byli aktivní, 

komunikace byla téměř nepřetržitá. Řada z nich si s sebou 

přinesla také doprovodné materiály, které si mohli ostatní 

kolegové během setkání prohlédnout. Po tomto bloku, 

který byl asi pro většinu knihovníků nejzajímavější, jsme 

přednesli několik krátkých příspěvků s knihovnickou 

problematikou, ovšem ne nijak obšírně, abychom 

účastníky nezahltili spoustou informací, vždyť se jednalo  

o neformální setkání. Během celého programu bylo 

knihovníkům k dispozici také občerstvení, na kterém se 

velkou měrou podílely kolegyně z březnické knihovny (jen 

na okraj musím konstatovat, že všem moc chutnalo, 

včetně mě). V prostorách knihovny byla také umístěna 

výstava Sté výročí založení knihovny v Březnici, kterou 

jsme si rovněž mohli prohlédnout. Celý program byl 

ukončen kolem druhé hodiny odpolední a knihovníci se 

poté odebrali každý zpět do své obce. Závěrem bych chtěl 

moc poděkovat kolegyním z březnické knihovny za to, 

jaké nám připravily příjemné prostředí, jaké dobré 

občerstvení přichystaly, a jak se o nás celou tu dobu 

vzorně staraly. Doufám, že očekávání, se kterým na toto 

setkání přítomní knihovníci přijeli, se alespoň do určité 

míry splnilo a neodjížděli zklamaní. A doufám také v to, že 

se s řadou z nich potkáme i při dalším podobném setkání. 

PhDr. Radek Liška, SVK v Kladně 
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 813 154; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 
 
 

Počet kusů: 2 plechy 

Doba přípravy: asi 30 minut 

Doba pečení: asi 8 minut 

Přísady: 

Na těsto: 1 vejce, 60 g moučkového cukru, 1 balíček 

Vanilínového cukru Dr.Oetker, 1 KL Mandlového aroma 

Dr.Oetker, 150 g Hery, 190 g hladké mouky 

Na náplň: 100 g džemu z červeného rybízu (např. 

Schwartau Extra)  

Na ozdobení: 1 balíček polevy tmavé Dr.Oetker,  

1 zarovnaná PL moučkového cukru 

 

Příjemné a klidné období adventu, 

pohodu v knihovně i doma a krásné 

Vánoce Vám přejí pracovníci odboru 

kooperace knihoven SVK v Kladně 

Mgr. Ladislava Cukrová 

PhDr. Radek Liška 

Eva Šenfeldová 

 

Novinky ve statistice za rok 2011 

Věnujte pozornost změnám a nově zařazeným položkám ve statistickém výkazu Kult (MK) 12-01, který budete za Vaši 

knihovnu vyplňovat: 

1. bezbariérový přístup – pro vozíčkáře, maminky s kočárky 

2. řádek 205 – návštěvníci půjčoven a studoven – v Deníku sloupec č. 5 

3. řádky 607 a 608 – počet dobrovolných pracovníků starších 15 let pracujících bez odměny (i knihovníci bez 

pracovní smlouvy pracující zdarma) a počet odpracovaných hodin za rok 

4. VII. PŘÍJMY RESP. VÝNOSY a VIII. VÝDAJE RESP. NÁKLADY – vyplní obecní úřad zřizovatele i neprofesionální 

knihovny a to stejnými údaji za knihovnu, které uvádí ve Výkaze pro hodnocení a plnění rozpočtu ÚZS 

5. řádky 808 až 810 - náklady na pořízení knihovního fondu - vyplňují i neprofesionální knihovny 

Na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm najdete formulář ke stažení a nejčastější otázky a 

odpovědi týkající se statistických výkazů. Tuto zákonnou povinnost si knihovny musí splnit na začátku ledna 2012. 

 

Příprava: 

1. Na přípravu těsta ušleháme elektrickým ručním 

šlehačem na nejvyšším stupni vejce, cukr, vanilínový 

cukr, aroma a změklou Heru. Přidáme mouku a 

vymícháme do hladka.  

2. Těsto ihned naplníme do cukrářského sáčku a na plech 

vyložený papírem na pečení vytvoříme kapky o velikosti 

vlašského ořechu. Vložíme do trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 200°C 

Horkovzdušná trouba: 160°C  

Plynová trouba: stupeň 4  

Doba pečení: asi 8 minut 

3. Vychladlé pečivo slepujeme džemem. Polevu 

rozehřejeme podle návodu na obale a špičky kočičích 

tlapek do ní namáčíme. Lehce poprášíme moučkovým 

cukrem. 

Zdroj: www.oetker.cz  

VÁNOČNÍ RECEPT: KOČIČÍ TLAPKY 

http://www.svkkl.cz/index.php?kodstr=aktinf
mailto:liska@svkkl.cz
mailto:senfeldova@svkkl.cz
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm
http://www.oetker.cz/

