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Doma v regionech - pro knihovny zdarma

SKIP ČR pokračuje ve spolupráci s Asociací regionál-
ních značek www.arz.cz, která vydává noviny (zdar-
ma) o regionálních produktech Doma v regionech. 
Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit 
jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou 
zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými 
tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozor-
nit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Znače-
ní je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým do-
voluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru 
novým netradičním způsobem, tak i místním oby-
vatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků 
podporovat "své" místní výrobce.
ARZ nabízí knihovnám spolupráci v propagaci jed-
notlivých regionů - letošní výtisk Doma v regionech 
je k dispozici zdarma v Klementinu ve větším množ-
ství! 
Pokud máte zájem o širší spolupráci s místními vý-
robci, kontaktujte prosím bývalou kolegyni knihov-
nici :)
PhDr. Kateřina Čadilová,
předsedkyně ARZ a národní koordinátorka,
telefon: (+420) 724 863 604,
e-mail: cadilova@arz.cz.

Zdroj: Roman Giebisch, NK ČR, 
e-konference Knihovna

Z fondu knihovny knihovnické literatury  
NK ČR

Power of reading : from Socrates to Twitter / Frank 
Furedi. -- First published. -- London ; Oxford ; New 
York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury, 2015. -- x, 
262 stran.

Slovanská knihovna = Slavonic Library. -- Praha : Ná-
rodní knihovna ČR, [2017],  ©2017. -- 20 nečíslova-
ných stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile.

V roce 1897 bylo povoleno zřízení spolku Lidová 
knihovna na Kladně: 22. května se konala ustavují-
cí valná hromada spolku a 5. září zahájila knihovna 
svou činnost prvním půjčovním dnem v jedné míst-
nosti kladenské Sokolovny. 
Díky těmto (a všem dalším) událostem nyní mů-
žeme společně oslavit 120 let existence knihovny  
v Kladně. 
Celý rok 2017 je ve znamení tohoto výročí, ale hlav-
ní oslava se uskuteční ve středu 6. září 2017 v proto-
rách Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o. 
O historii knihovny si můžete přečíst na http://
www.svkkl.cz/cs/o-knihovne/historie-knihovny/.

Zdroj: http://www.svkkl.cz/cs/Planovane-akce-v-k-
nihovne/

www.svkkl.cz
www.arz.cz
mailto:cadilova@arz.cz
http://www.svkkl.cz/cs/o-knihovne/historie
http://www.svkkl.cz/cs/o-knihovne/historie
http://www.svkkl.cz/cs/Planovane
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Biblioterapie v knihovně

Hodně se o tom mluví, ale málokdo má odvahu do 
toho jít. V Knihovně Jana Drdy jsem to zažila. S dva-
ceti páťáky. 
Pohádka Jak našli panenku, která tence plakala byla 
tím knižním impulsem. Během četby si knihovni-
ce společně s dětmi odžila téma nechtěných dětí, 
adopce, domácího násilí, nelásky v rodině. Tyto už 
dost velké děti najednou vyprávěly o svých hrač-
kách a o tom, jak si představují nejúžasnější rodiče 
na světě. Na závěr kreslily svou představu šťastné 
rodiny. Co na tom, že to byla někdy rodina králíč-
ků nebo rodina byli jen dva. Děti formulovaly své 
myšlenky, byly vyslechnuty, dozvěděly se i mnoho  
o sobě samých a určitě ještě něco o sobě navzájem. 
Užitek ze setkání měl i plyšový králíček. Byl sešit a 
uzdraven a nemusel  do nemocnice. 
Připojuji  ještě zpětnou vazbu paní učitelky: „Ohlas 
byl vesměs pozitivní, i u dětí z neúplných, ale funkč-
ních rodin. Mám bohužel ve třídě i děti sice hmotně 
zabezpečené, ale jednoznačně trpící citovou depri-
vací. Jejich obranou bylo odmítnutí programu jako 
nudného a nezáživného, přestože byly v jeho prů-
běhu mimořádně aktivní. Děti jazykově i sociálně 
vyspělejší by přivítaly náročnější úroveň komunika-
ce i knižní předlohu. Já osobně tuto aktivitu velmi 
vítám, léčba knihou je úžasná svými neomezenými 
možnostmi a nápady. Ale také jistě velmi obtížná na 
přípravu.“

Katka Nolčová, Knihovna Jana Drdy Příbram
 

Sesterské knihovny NAPLE

Vedení programu Sesterské knihovny NAPLE htt-
ps://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/ bude na 
Twitteru zveřejňovat  originální aktivity pro veřejné 
knihovny v letním období, ať je vymyslely knihovny 
samy, jejich zřizovatelé, úřady na místní, regionální 
a národní úrovni. Nejedná se o další výkazy činnos-
ti, ale pokud máte něco, co by podle Vás stálo za 
to popsat jako návod pro ostatní, zkuste přispět. 

Výsledkem by měla být kuchařka, ze které jiné ve-
řejné knihovny (včetně Vás) mohou čerpat návody, 
nápady, postupy. Své případné příspěvky posílejte 
na naple.sisterlibraries@gmail.com. Více o zasílání 
příspěvků najdete na https://sisterlibrariesnaple.
wordpress.com/promote-your-activities/.

Zdroj: Eva Bartůňková, Knihovnický institut NK ČR, 
e-konference knihovna  

https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com
mailto:naple.sisterlibraries@gmail.com
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/promote
https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/promote
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Vzdělávací program Knihovník v knihovně 
pro děti
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková orga-
nizace v rámci naplňování Koncepce rozvoje kniho-
ven do r. 2020 je řešitelem projektu Model vzdělá-
vacího programu a tvorba výukových materiálů pro 
pozici knihovník v knihovně pro děti.
Jako autorizovaná osoba pro kvalifikaci Knihovník  
v knihovně pro děti vás touto cestou chceme infor-
movat o chystaném vzdělávacím programu pro vy-
konání zkoušky na tuto pozici a pozvat vás k účasti. 
Vaše aktivní zapojení a zpětná vazba nám pomůže 
vytvořit kvalitní vzdělávací program. Zároveň bude-
te patřit mezi první, kdo mohou zdarma absolvovat 
vzdělávací kurz a přihlásit se ke zkoušce. 
Z grantového příspěvku MK ČR v rámci podprogra-
mu VISK1 byl připraven ve spolupráci s KISK MU 
Brno pilotní provoz e-learningového kurzu s nava-
zujícími prezenčními přednáškami. Absolventi vzdě-
lávacího programu se mohou po jeho absolvování 
přihlásit k závěrečné kvalifikační zkoušce. 
Celý vzdělávací program je určen pro knihovníky na 
této pozici bez odborného (knihovnického) vzdělá-
ní, ale vítáme účast každého, kdo si chce rozšířit a 
inovovat své znalosti. 
Kapacita pro celý vzdělávací program (e-kurz a 
přednášky) je 25 účastníků. E-kurz lze absolvovat 
před prezenčními přednáškami nebo souběžně  
s nimi. Ostatní uchazeči, kteří budou mít zájem 
pouze o e-kurz, jej mohou absolvovat kdykoliv ne-

závisle na přednáškách. E-kurz je tedy koncipován 
jako samostudium s evaluací pro studenty (testy, 
úkoly). Pouze u vybraných lekcí je úkol spojen s pří-
mou vazbou na učitele (tutorování).
E-kurz bude probíhat v prostředí Moodle pod hlavič-
kou KJM. Jeho otevření se očekává 17. 7. Prezenč-
ní přednášky budou probíhat v Ústřední knihovně 
KJM na Kobližné 4 v období od 11. 9. do 16. 10., 
každé pondělí, cca od 9 do 16 hod. Zkoušky budou 
následně probíhat v týdnu od 30. 10. – 3. 11. 2017. 
Pro aktuální informace k e-kurzu (pokyny k přihlá-
šení do kurzu), k přednáškám (upřesnění harmono-
gramu) a přesný termín zkoušek, sledujte prosím 
web KJM (záložka KNIHOVNÍCI – ZKOUŠKA NSK) na  
http://www.kjm.cz/knihovnici.
Případné dotazy můžete směřovat na email: ukf@
kjm.cz (Mgr. Gabriela Obstová).    
Vzdělávací program připravil projektový / lektorský 
tým ve složení: PhDr. Pavla Kovářová PhD. (legisla-
tiva), PhDr. Martin Krčál PhD. (EIZ a knihovní systé-
my), Mgr. Helena Hubatková Selucká (akce, čtenář-
ství, informační služby a vzdělávání), Lenka Střítecká 
(knihovní systémy a katalogy), Bc. Hana Dvořáková 
Dis. (akvizice), Mgr. Gabriela Obstová (nakladatel-
ská politika, katalogizace a knihovní fondy) a další.
Za celý projektový tým srdečně zve k účasti                                                                 
Ing. Libuše Nivnická, ředitelka KJM v Brně.

Zdroj: e-konference Knihovna 

Jičín – město pohádky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Vý-
chodní Čechy pořádají ve dnech 12. – 14. září 2017 
knihovnickou dílnu. Již 21. festival Jičín – město po-
hádky nese podnázev Český rok aneb Tradice tra-
dičně i netradičně.
Aktuální informace najdete na http://knihovna.
jicin.cz/dilna. Kontakt: Knihovna Václava Čtvrtka  
v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín.

Zdroj: e-konference Knihovna
Zdroj: https://cs.wikipedia.org

http://www.kjm.cz/knihovnici
mailto:ukf@kjm.cz
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http://knihovna.jicin.cz/dilna
https://cs.wikipedia.org
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Zdroj: https://www.facebook.com/mestskaknihovna.

milovice

Prázdninová fotodílna v Knihovně Vrdy

Patnáct nadějných mladých fotografů čerpá zkuše-
nosti od profesionálních fotografů Miroslava Lep-
šky, Maria Kameníka a Petra Veseckého. Tento tý-
den se nejen naučí vytvářet kvalitnější fotografie, 
ale také je vyvolávat, zjistí, co je camera obscura, 
co obnáší focení v exteriéru a tvorba modních foto-
grafií. Snad nám počasí dovolí ke konci týdne fotit i 
pod vodou na místním koupališti a plánovaný výlet 
na Lichnici. 
Na konci kurzu každému z dětí několik fotografií vy-
voláme a během září si je budete moci prohlédnout 
na chodbách knihovny, kterou budou po celý měsíc 
zdobit. Těšit se můžete také na slavnostní vernisáž, 
jejíž datum ještě upřesníme.

Zdroj: https://www.facebook.com/KnihovnaVrdy/

Rekvalifikační knihovnické kurzy 

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná mís-
ta v dalším ročníku kurzů knihovníků dané profesní 
kvalifikace, navazující na dřívější podobu rekvalifi-
kačních knihovnických kurzů.
Kurzy jsou prezenční, akreditovány MŠMT a budou 
probíhat 1x týdně od 20. září 2017 do 11. dubna 
2018.
V současné době nabízíme kurzy:
     Knihovník akvizitér,
     Knihovník katalogizátor,
     Knihovník pracovník správy fondů,
     Knihovník v přímých službách,
     Referenční knihovník.
Přihlášky a podrobnější informace najdete na htt-
ps://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-k-
nihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-
soustavy-kvalifikaci.
Cílem kurzů je posluchače rekvalifikovat a připravit 
je na úspěšné složení zkoušek dle Národní sousta-
vy kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz/
vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-obo-
ru-37). 

Zdroj: Mgr. Adéla Dilhofová,  
Moravská zemská knihovna v Brně,

e-konference Knihovna

Čteme časopis IKAROS

Na tradiční adrese http://www.ikaros.cz je k dispo-
zici nové číslo časopisu IKAROS.
„V aktuálním čísle se budeme věnovat knihám, elek-
tronickým službám knihoven, médiím i dětem. Podí-
váme se např. na květnovou diskusi "Na pravdě zá-
leží" věnovanou médiím, hoaxům a fenoménu "fake 
news", které se účastnil mj. Jindřich Šídlo, Sabina 
Slonková ci Marek Wollner. Podíváme se také na 
květnový veletrh a literární festival Svět knihy 2017, 
probereme téma "děti a digitální média", kterému 
se věnovala červnová diskuse v rámci série nefor-
málních setkaní "Smart Cafe" a ohlédneme se i za 
obsahem 4. ročníku konference Elektronické služby 
knihoven.“ 

Zdroj: Redakce časopisu IKAROS,  
e-konference Knihovna

https://www.facebook.com/mestskaknihovna.milovice
https://www.facebook.com/mestskaknihovna.milovice
https://www.facebook.com/KnihovnaVrdy
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny
http://www.ikaros.cz


= 5 =

MEZI NÁMI   BULLETIN KNIHOVEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE 7-8/2017

 

Zdroj: https://www.facebook.com/Mestska-knihovna
-Kutna-Hora

Kolínský projekt miniknihoven

Slavnostní otevření první venkovní miniknihovny 
a představení projektu Knihy jsou lidem tím, čím 
perutě ptákům, podpořeného dotací z grantového 
programu TPCA pro Kolínsko, se konalo ve středu 
21. června 2017.
Za projektem stojí Městská knihovna Kolín, která již 
v loňském roce začala svou síť miniknihoven budo-
vat prvními exempláři v Oblastní nemocnici Kolín, 
kde se jejich provoz dobře osvědčil. Zároveň nazna-
čil směr dalšího vývoje tohoto projektu, který je za-
ložen na principu volného půjčování a dobrovolné-
ho darování knih či časopisů každým z nás.
Zcela první z unikátní série devíti stylových a své 
umístění symbolizujících miniknihoven, které zašti-
ťuje heslo Prohlížej, sdílej, pečuj, byla do provozu 
slavnostně uvedena na Kmochově ostrově u dět-
ského hřiště (směrem k amfiteátru).
Tento jedinečný a pro všechny jistě přínosný pro-
jekt má za primární úkol podpořit rozvoj čtenářství 
a přispět k příjemnému trávení volného času široké 
veřejnosti poblíž našich hřišť a oblíbených míst od-
počinku po celém Kolíně.

Zdroj: Tomáš Koleszár, Městská knihovna Kolín

Vzdělávání seniorů v knihovnách

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna  
z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Pro-
vozně ekonomickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit 
všem posluchačům v rámci České republiky zájmo-
vé vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdá-
lenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých 
probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se 
z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové 
důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) ne-
mohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též 
vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů  
v daných lokalitách.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na 
podporu fyzické a psychické kondice, podporují 

"bio-psycho-sociální" rozvoj osobnosti, reagují na 
měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí 
generační dialog. Studium U3V při PEF ČZU v Praze 
zahrnuje 2letý ucelený vzdělávací přednáškový pro-
gram, edukační kurzy v oblasti informačních tech-
nologií a konverzační jazykové kurzy.
Bližší informace - https://e-senior.czu.cz/. 
Pro registraci nových konzultačních středisek, ucha-
zečů o studium a další informace použijte níže uve-
dené kontakty:
Ing. Klára Nehodová (manažerka VU3V), nehodo-
va@pef.czu.cz, tel: +420 224 382 350; Ing. Hana 
Balzerová, Ph.D. (junior manažerka VU3V, administ-
rátorka), Andrea Krejzová (administrátorka) vu3v@
pef.czu.cz, tel: +420 224 382 280.

Zdroj: e-konference Knihovna

https://www.facebook.com/Mestska
https://e-senior.czu.cz
mailto:nehodova@pef.czu.cz
mailto:nehodova@pef.czu.cz
mailto:vu3v@pef.czu.cz
mailto:vu3v@pef.czu.cz
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Do Orientu prostřednictvím fotografií

Knihovna Václava Štecha v pondělí 7. srpna 2017 
zahájila vernisáží výstavu Fotografický zápisník 
na cestách Orientem / Cesty českých fotoamatérů 
Blízkým východem 1920 - 1938. První návštěvníci a 
hosté tak mohli zhlédnout fascinující kouzelné zá-
běry starobylého Orientu.
O výstavě: 
Meziválečné Československo můžeme v jisté nad-
sázce označit za zemi cestovatelů a cestujících dob-
rodruhů. Mnoho z nich o svých cestách zanechalo 
nejen písemnou, ale také i fotografickou či filmo-
vou výpověď. Jejich častým cílem byl poté Blízký vý-
chod, oblast neklidná, ovšem tehdy i stále tajemná 
a orientálně exotická. Výstava představuje výběr fo-
tografií amatérských tvůrců meziválečného období, 
cestujících severem Afriky, ale také Palestinou nebo 
Sýrií. Fotografie pocházejí z Archivu Národního mu-
zea, případně ze soukromých sbírek.
Autoři: Adéla Jůnová Macková, Libor Jůn, Tereza Ka-
bůrková. 
Výstavu si můžete prohlédnout ve vstupní hale 
slánské knihovny až do 6. září 2017.

 Zdroj: http://knihovnaslany.cz/

Minitábor s knihou

Městská knihovna v Dobříši pořádá od 28. srpna do 
1. září 2017 akci pro dětské zájemce s  názvem Mi-
nitábor s knihou.
„Letošní téma tábora je PRAVĚK a už se nemůžeme 
dočkat lovu mamutů a podobně. Program je nabitý: 
výlety, výšlapy, jízda na koni, dílny, divadlo, soutěže 
a hry... Tábor je plně obsazen, další (dvoudenní) po-
řádáme v říjnu.“

Zdroj: https://www.facebook.com/knihovnadob-
ris/

Na internet bezpečně

Nejrůznější internetové stránky prohlížíme každý 
den, proto bychom si měli znovu a znovu si připo-
mínat, jak se máme na internetu chovat. Samozřej-
mě chceme správné zásady vštěpovat i našim čte-
nářům. 
Jako pomůcku můžeme využít např. stránky http://
www.bezpecnyinternet.cz/. Poučit se zde může za-
čínající i pokročilý uživatel, rodiče i děti a také školy. 
Každá z těchto skupin si může vyplnit test k prově-
ření znalostí, který je na konci každé kategorie.
„Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat 
mnohá rizika spojená s používáním internetu a také 
na způsoby, jak se jim účinně bránit. Je nekomerční 
a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat 
uživatele v oblasti bezpečného internetu.“

Zdroj: http://www.bezpecnyinternet.cz/

Zdroj: http://www.bezpecnyinternet.cz/

Fotografická soutěž Léto v Brdech 

Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích a Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště 
Střední Čechy, Správa CHKO Brdy vyhlašují fotogra-
fickou soutěž. 
Během letních toulek pořiďte zajímavé fotografické 
snímky z Brd. Lze připojit stručný popis místa, kde 
jste fotografii pořídili. Fotografii v minimálním roz-
lišení 1200×1600 px pošlete na emailovou adresu: 
knihovna1@mkc-horovice.cz, nebo na flashdisku 
přineste do knihovny nebo IC do 23. září 2017.
Všechny fotografie budou od září vystaveny v pro-
storách knihovny. Snímky budou označeny čísly a 
návštěvníci knihovny sami vyberou nejhezčí foto  
z každé kategorie. Vítěz získá knižní odměnu a ma-
teriály o CHKO Brdy.

Zdroj: http://mkc-horovice.cz/fotograficka-soutez
-leto-v-brdech/

http://knihovnaslany.cz
https://www.facebook.com/knihovnadobris
https://www.facebook.com/knihovnadobris
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://www.bezpecnyinternet.cz
internet.cz
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://www.bezpecnyinternet.cz
mkc-horovice.cz
http://mkc-horovice.cz/fotograficka
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Kalendárium na měsíce červenec a srpen

Červenec
1. 7.  Světový den architektury,
11. 7.  Světový den populace,
31. 7.  Vychází časopis Čtenář.

Srpen
5. 8.  Uzávěrka nominací na cenu Knihovna roku,
9. 8.  Mezinárodní den původního obyvatelstva,
12. 8.  Mezinárodní den mládeže,
19. - 25. 8.  Generální konference IFLA, Wroc-
law, Polsko.

V červenci a srpnu si rovněž připomínáme výročí 
narození a úmrtí těchto spisovatelů a ilustrátorů:

Červenec
Austenová, Jane (16. prosince 1775, Steventon – 
18. července 1817, Winchester),
Burian, Zdeněk (11. února 1905, Kopřivnice –  
1. července 1981, Praha),
Cussler, Clive (15. července 1931, Aurora – ),
Doskočilová, Hana (11. července 1936, Jihlava - ),
Drijverová, Martina (10. července 1951, Praha - ),
Foglar, Jaroslav (6. července 1907, Praha –  
23. ledna 1999, Praha),
Havlíček Borovský, Karel (31. října 1821, Havlíčko-
va Borová – 29. července 1856, Praha),
Hemingway, Ernest (21. července 1899, Oak Park, 
Illinois – 2. července 1961 Ketchum, Idaho, USA),
Pavel, Ota (2. července 1930, Praha - 31. března 
1973, Praha),
Penny, Louise (1. července 1958, Toronto – ),
Rowling, J. K. (31. července 1965, Yate - ),
Saint-Exupéry, Antoine de (29. června 1900, Lyon – 
31. července 1944, Marseille),
Sekora, Ondřej (25. září 1899, Královo Pole u Brna – 
4. července 1967, Praha),
Singer, Isaac Bashevis (21. listopadu 1902, Leoncin, 
Polsko – 24. července 1991, Surfside, Florida),
Vaculík, Ludvík (23. července 1926, Brumov –  
6. června 2015, Dobřichovice).

Srpen
Andersen, Hans Christian (2. dubna 1805, Odense 
– 4. srpna 1875, Kodaň),
Bradbury, Ray (22. srpna 1920, Waukegan – 5. červ-
na 2012, Los Angeles),
Coelho, Paulo (24. srpna 1947, Rio de Janeiro - ),
Forsyth, Frederick (25. srpna 1938, Ashford, UK - ), 
Franklinová, Ariana (25. srpna 1933, Devon –  
27. ledna 2011, Datchworth),
Goscinny, René (14. srpna 1926, Paříž – 5. listopadu 
1977, Paříž), 
Gulik, Robert van (9. srpna 1910, Zutphen, Holand-
sko – 24. září 1967, Haag, Holandsko),
Janssonová, Tove (9. srpna 1914, Helsinki –  
27. června 2001, Helsinki),
Läckberg, Camilla (30. srpna 1974, Fjällbacka - ),
Larsson, Stieg (15. srpna 1954, Skelleftehamn –  
9. listopadu 2004, Stockholm),
Saroyan, William (31. srpna 1908, Fresno, Kalifor-
nie – 18. května 1981, Fresno, Kalifornie), 
Steel, Danielle (14. srpna 1947, New York – ),
Šabach, Petr (23. srpna 1951, Praha - ).

Sestavila Helena Jetmarová Ratajová.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org
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Výročí měsíce připravuje  
Helena Jetmarová Ratajová.

 

Výročí měsíce srpna
Jaroslav Foglar

(*6. července 1907, Praha – 23. ledna 1999, Praha)
Český spisovatel literatury pro mládež, významná 
osobnost českého skautského hnutí, redaktor ně-
kolika dětských časopisů a zážitkový pedagog. Pod 
svou skautskou přezdívkou Jestřáb vedl po znač-
nou část svého života chlapecký (zpočátku klasic-
ký skautský) oddíl, Pražskou Dvojku. Jako autor je 
nejvíce znám příběhy chlapeckého klubu Rychlé 
šípy, knihami Hoši od Bobří řeky, Přístav volá, Chata  
v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu a jinými.
Letos od jeho narození uplyne 110 let.

Zdroj: Wikipedie
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079

 

Výročí měsíce srpna
Paulo Coelho

(* 24. srpna 1947, Rio de Janeiro - )
Populární brazilský spisovatel. Celosvětovou proslu-
lost mu přineslo pohádkové podobenství Alchymis-
ta vydané v roce 1988, které se stalo největším bra-
zilským bestsellerem všech dob. Ve svých knihách, 
jejichž hrdiny jsou většinou lidé hledající změnu  
v životním stereotypu, nabádá k duchovnímu roz-
voji a zodpovědnému přístupu k životu. Píše také 
fejetony uveřejňované v mnoha světových novi-
nách.
Letos uplyne od jeho narození 70 let.

Zdroj: Wikipedie

Výročí měsíce připravuje Helena Jetmarová Ratajová.
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