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V Jičíně dne 23. února 2018 
 
Tisková zpráva 
 
Březen měsíc čtenářů (BMČ) 
Začátek jara už tradičně patří v knihovnách pouze čtenářům. 
BMČ vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníkům ČR a svými aktivitami se k němu 
každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Knihovny Jičínska 
nejsou výjimkou. Připravily mnoho zajímavých akcí pro své stálé čtenáře i pro náhodné 
návštěvníky. Budou to besedy, přednášky, soutěže, tvořivé dílny, literární kvízy a další. 
Celý, pro knihovny sváteční, měsíc dětem ozvláštní 23. března Noc s Andersenem. Úplnou 
novinkou je nastartování nového projektu „S knížkou do života“ („Bookstart“), díky kterému 
chceme do knihovny pozvat i úplně malé děti a jejich rodiče.  
 

Mgr. Jana Benešová 
ředitelka Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně 

 
 
 
 
Přehled akcí v knihovnách na Jičínsku:  
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Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
http://knihovna.jicin.cz, tel. 493532833 
kontakt: Mgr. Jana Benešová, mob. 736467887, e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz 
 
 

datum název akce anotace 
1. března Ezoterika zdravého bydlení   Přednáška Mgr. Pavly Apostolaki 
7. března Tradice zavazuje   Beseda S Ing. Tomášem Czerninem, Senátorem České 

Republiky 
7. března Angličtina s Ellaine v klubu Free Time - na téma příroda 
8. března Vyrábíme z knih - velikonoce Kreativní odpoledne nejen pro seniory 
13. března Březen - za kamna vlezem Pobočka Nové město - kreativní odpoledne pro děti a 

dospělé 
14. března Island – země ohně a ledu Přednáška Ing. Pavly Bičíkové 
15. března Vyrábíme z knih - květiny Kreativní odpoledne nejen pro seniory 
19. března Severská literatura Přednáší Mgr. Jitka Jindřišková a Mgr. Michal Švec 
23. března Noc s Andersenem  Akce dětského oddělení a II. ZŠ v Jičíně 
27. března Dopoledne pro ZŠ Beseda se spisovatelkou Ilkou Pacovskou a 

nakladatelstvím Albatros, vyhlášení nejaktivnějšího 
čtenáře roku 2017. Ceny předá ředitel AJAK Jičín. 

Propagace projektu „S knížkou do života“ a 5. 4. v 10:00 první setkání v dětském 
oddělení. 

 
Počítačové kurzy nejen pro začátečníky  
 
Jarní prázdniny v knihovně 
6. a 9. března  - dětské oddělení – KNIHOHRANÍ - veselé prázdninové dopoledne pro malé čtenáře 
v dětském  
 
Vyhlášení výtvarné soutěže Jak se žilo před sto lety pro děti z Jičína a okolí. 
Literární kvíz - návštěvníci dětského oddělení budou mít možnost si otestovat své čtenářské znalosti.  
Přijď a vyfoť se! Co nejoriginálněji se u nás vyfoťte, sdílejte fotku na Facebooku. 
Zajímavé události z dobového tisku  - výběr z databáze starých periodik rakouské Národní knihovny - 
od března na webových stránkách knihovny. 
 
Výstavy 
GALERIE RADOSTI – Obrazy Jaroslavy Šoltysové 
GALERIE FREE TIME - Umění není nikdy dost 
GALERIE VÁCLAVA ČTVRTKA - Co si vezmu s sebou do postele snů  

 
 
 
 
 

mailto:benesova@knihovna.jicin.cz
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Městská knihovna Hořice 
http://www.horice.org/knihovna, tel. 493 622 642 
Kontakt: Stanislava Najmanová, e-mail: najmanova@knihovna.horice.org 
 

datum název akce anotace 
6. března Strašibraši aneb Tajemství věže v 

Kamsehrabech 
Dopolední prázdninové scénické čtení knihovnic z 
knížky Miloše Kratochvíla 

8. března Počteníčko Kykyryký Program pro děti rodiče na MD z knížky Michala 
Černíka Kykyryký Kohoutek má rád slepičku 

13. března Na kole do hor a zapadlých koutů 
Gruzie 

Cestopisná přednáška Radomíra Čížka 

23. března Noc s Andersenem S pejskem a kočičkou Josefa Čapka 
27. března Tatíček Masaryk a legionáři Dílna Lucie Seifertové pro ZŠ 
27. března Autorské čtení a rodinné 

vzpomínání Ellen Jilemnické 
Literárně – hudební pořad, předání ocenění Čtenář 
roku 

29. března Knížkárna Listování novými knihami s dětmi a rodiči na MD 
březen Léčivé obrázky Jaroslavy Zmítkové Výstava obrázků, automatická kresba, suchý pastel 
březen  Země česká – domov můj Vyhlášení projektu 
březen  S knížkou do života Propagace projektu 

 
Městská knihovna Nová Paka 
http://knihovna.munovapaka.cz/, tel. 493 722 500 
Kontakt: Stanislava Benešová, e-mail: npknihovna@monix.cz 
 

datum název akce anotace 
15. března Morano, dej nám jaro vynášení smrti – akce pro celou rodinu 
23. března Noc s Andersenem S pejskem a kočičkou Josefa Čapka 
březen Nenechte mozek zlenivět aneb 

Nezapomeňte přijít 
Kurz trénování paměti pro veřejnost 

březen VU3V Barokní architektura v Čechách 
Genealogie. Hledáme své předky 

březen besedy pro ZŠ a MŠ  
březen Pašijové čtení v rámci 

Celonárodního čtení Bible 
Domov seniorů 

březen Knižní klání Soutěž pro děti 
březen  S knížkou do života Propagace projektu 

Nové služby:  
• půjčování audioknih 
• půjčování deskových her 
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Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka 
http://www.knihovnasobotka.cz/, tel. 493 571 110 
Kontakt: Magda Šrůtová, e-mail: knihovna@sobotka.cz 

 
datum název akce anotace 
2. března Ptáci skalních měst Českého ráje Křest knihy Zdeňka Mrkáčka 
9. března Čtenářská dílna pro dospělé Přijďte si společně číst, mluvit o knížkách a vzájemně 

si tituly doporučovat. 
15. března Horní Dolpo – utajená země 

Himaláje 
Cestovatelská beseda paní Pavly Bičíkové 

19. března O knížkách s Andreou 
Popprovou 

Jak vznikají knížky? Povídání pro děti prvních tříd a 
Čtenářského klubu 

23. března Modrá krev Sobotecka – rody 
Netolických a Kinských 

Sedmá přednáška z cyklu MKS. Přednášet bude univ. 
prof. PhDr. Jan Županič, pořadem pak provázet 
prom. historik Karol Bílek 

27. března Jarní očista bylinami a stravou Další z cyklu přednášek Ing. Dagmar Kozderkové o 
zdravé výživě 

březen Život a doba spisovatele Karla 
Čapka 

Výstava v Galerii na schodech a prostorách knihovny, 
derniéra výstavy bude spojena s besedou ředitelky 
Památníku Karla Čapka paní Kristinou Váňovou. 

 
Knihovna Kopidlno 
http://www.knihovnakopidlno.webk.cz, tel. 491 110 155, 
Kontakt: Romana Bitnarová, e-mail: knihovnakopidlno@kopidlno.cz, mob. 724 773 142 
 

datum název akce anotace 
3. března  
 

Vernisáž výstavy obrazů Evy 
Hnykové – výstava probíhá celý 
březen 
 

Eva Hnyková je rodačkou z nedaleké Nové Paky. 
Výtvarné činnosti se začala věnovat už v mládí, pod 
vlivem svého strýce Ferdinanda Taslera. Později byla 
soukromou žačkou malíře Františka Škody z Libáně, 
pod jehož vlivem získala vlastní osobitý rukopis. Od 
roku 1991 se malbě věnuje profesionálně.  
Hudební doprovod vernisáže zajistí vnoučata Evy 
Hnykové 

20. března Prodejní výstava bižuterie výstava bude spojena s předváděním výroby. Jedná se 
o bižuterii vlastní výroby, nové vzory, 3D obrázky, 
tkané náramky, prstýnky a soupravy do společnosti  
i k dennímu nošení od paní Boženy Machové 

březen Vrátíme se do pohádky 

 

Knihovna Kopidlno ve spolupráci s MŠ Kopidlno 
zahájilo projekt " Vrátíme se do pohádky", každý 
měsíc nás navštíví děti z MŠ a my jim připomeneme 
klasické starší pohádky 

březen 
Letecké závody 

 

zamilovaly jsme se do letadel všeho druhu. Postavily 
jsme pro vás 15 ukázkových modelů těch 
nejzvláštnějších vlaštovek. Co třeba vlaštovka, která 
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se vám vrátí jako bumerang? Papírové rogalo, bojový 
bombardér nebo blíženci – dvě stíhačky v jedné? A co 
taková klingonská loď z papíru? A chcete, abychom je 
naučily stavět i vás? 

březen JAK (S)BALIT KNIHU -  chceš 
umět obalit svoji nejmilejší 
knížku jako správný knihovník? 

 

má tvoje knížka ušmudlaný obal, oslí ouška a takový 
rozměr, že se nevejde do žádného normálního obalu? 
Přines ji. Obalíme ti ji po knihovnicku a naučíme tě to. 
Už nebudeš muset mít sešity a učebnice v nudných 
obalech, když si vyrobíš své vlastní třeba z pěkných 
balicích papírů! 

březen Výstava Josef Čapek – malíř, 
básník, spisovatel  

výstava podává ucelenou informaci o životě a díle 
tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve 
stínu svého celosvětově známého bratra Karla. 
Výstava zachycuje mládí, studia, první společné tvůrčí 
počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, 
volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 
30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v 
koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – 
soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v 
galeriích. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla 
Čapka, grafické řešení Pavel Bosák 

březen Výstava prací výtvarného a 
keramického kroužku při ZŠ 
Kopidlno 

Průřez celoroční práce výtvarného kroužku pod vedením 
paní učitelky Dagmar Zachovalové a keramického kroužku 
pod vedením Ivany Pekárkové 

březen Lekce online katalogu knihovny 
Kopidlno 

kdy každý uživatel může z tepla domova zjistit, které tituly 
knihovna vlastní a podívat se do svého čtenářského konta 
a knihu si zarezervovat 

březen Soutěže, kvízy, hádanky, tajenky, antistresové omalovánky pro děti a mládež 
březen Spojovačky pro děti a dospělé Spojovačky zabaví nejen děti, ale i dospělé a seniory. 

Spojování učí trpělivosti a soustředění, zlepšuje 
obrazotvornost, motoriku a rozvíjí tvořivost.  

březen besedy pro všechny třídy ZŠ , MŠ a střední školu 
březen Pro seniory – nebojte se - počítače; základy internetu 

 
Městská knihovna Lázně Bělohrad 
http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz, tel. 604 600 997 
Kontakt: Alena Kuželová, knihovna@lazne-belohrad.cz 
 

datum název akce anotace 
2. března Selfmanagement aneb Kým 

doopravdy jsem a kam jdu 
Motivační seminář osobního růstu s Janou 
Rambouskovou 

9. března Čtení v peřině Počteníčko pro děti 
21. března Otevření mateřského centra Zahájení činnosti neoficiálního spolku rodičů 
21. března Jak přežít dobu chemickou Přednáška chemika Víta Syrového, který se nakonec 

stal chemickým odpůrcem 
23. března Noc s Andersenem Tradiční přespání v knihovně 
březen Komiksový workshop Akce pro děti s panem Vydrou 
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Městská knihovna Libáň 
http://www.knihovnaliban.webk.cz/, tel. 724 772 104, 491 110 391 
Kontakt: Lucie Hlaváčková, e-mail: knihovna@mestoliban.cz 
 

datum název akce anotace 
15. března Bratři Čapkové Pořad z cyklu Má vlast k oslavám 100. výročí ČR 

Na Čapky vzpomíná Zdenka Procházková, uvádí 
Václav Žmolík  

27. března Izrael: Svatá země v obležení cestopisná přednáška publicisty, fotografa a 
cestovatele Jiřího Kaláta 

28. února plk. Eduard Stehlík Pořad z cyklu Má vlast k oslavám 100. výročí ČR 
Vojenský historik plk. Eduard Stehlík 

březen Jak vypadá „Knihomol“? Výtvarná soutěž pro děti 
 
Knihovna Karla Jaromíra Erbena Miletín 
http://www.knihovnamiletin.webk.cz/, tel. 737 929 273 
Kontakt. Alena Erbanová, e-mail: knihovna.miletin@cbox.cz 
 

datum název akce anotace 
1. března Západní Kanada & Aljaška Přednáška cestovatele, trampa, vodáka, fotografa, 

dobrodruha a autora knižních publikací pana Jiřího Jůzla 
23. března Noc s Andersenem tentokrát na téma knížky Josefa Čapka  

„Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a 
ještě . . .“ . 

29. března Životy slavných“  Druhé setkání s paní Marií Formáčkovou  
březen Besedy pro ZŠ + MŠ  

 
Místní knihovna Železnice 
http://www.knihovnazeleznice.webk.cz, tel. 725 881 992, 773 625 712 
Kontakt: Eva Trojanová, e-mail: trojanova.eva@seznam.cz 
 

datum název akce anotace 
1. března Setkání s Václavem Žmolíkem  
3. března Dětský karneval Zajištění tomboly a programu na dětském karnevalu 
6. března Knihovnické klubko Setkání maminek a dětí spojené se cvičením 
13. března Návštěva školní družiny  Hádankářské odpoledne 
15. března Pasování prvňáčků na čtenáře  
20. března Knihovnické klubko Čtení pohádek pro nejmenší 
20. března Návštěva školní družiny Pohádkové odpoledne 
březen Návštěva knihovny dětí MŠ a ZŠ V průběhu měsíce budou probíhat besedy 

s jednotlivými třídami 
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Místní knihovna Vysoké Veselí 
http://www.knihovnavv.webk.cz/, tel. 493 592 686 
Kontakt: Iveta Trejbalová, e-mail: knihovna@vysokeveseli.cz 
 

datum název akce anotace 
1. března Čtení pro školní družinu Čteme z vybraných knih 
5-9. března O jarních prázdninách Výtvarné dílničky k MDŽ, čtení, kvízy 
13. března Čtenářský kroužek -ZŠ Karel Čapek 
15. března Beseda pro MŠ Vysoké Veselí Čtení z knih a malování postav 
19. března Beseda Eva Francová Kuchařka ze Svatojánu 
20. března Literární soutěž ZŠ Poznáváme pohádky podle úryvků 
21. března Výtvarné dílny Tvoříme jarní dekorace 
23. března Noc s Andersenem Čtení poznávání, soutěže 
26. března Beseda pro MŠ Volanice Poprvé v knihovně Vysoké Veselí 
28. března Velikonoční koncert v kostele  Skupina Literáti 

 
 
Místní knihovna Stará Paka 
http://www.knihovnastarapaka.webk.cz, tel. 493 620 618, 723 343 501 
Kontakt: Hana Hylmarová, e-mail: knihovna@starapaka.cz 
 

datum název akce anotace 
1. března Prvňáčci v knihovně Hra s písmenky a pohádkami 
5. -9. března Prázdniny v knihovně Hry a soutěže pro všechny 
13. března Boženka Machová Korálková dílna 
14. března Komixový workshop Tvorba komixů pro 7.a 8.třídu 
březen Kurzy angličtiny pro dospělé Pravidelně v  úterý a ve  středu 
březen Pravidelné besedy pro 2.,3. a 4.třídu  
březen Burza knih  
březen S knížkou do života-akce SKIP Propagace akce a příprava vítání 

občánků 
 
 

březen Knihovnická babička čte dětem  Četba pohádek v MŠ 
březen Znáš Starou Paku? Hledej v kronikách a  

webu 
Kvíz k výročí 660 let Staré Paky pro děti 
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Knihovna Kryštofa Haranta, Pecka 
http://www.pecka.knihovna.cz/, tel. 493 799 525, 493 799 015 
Kontakt: Lenka Knapová, e-mail: knihovna.pecka@seznam.cz 
 

datum název akce anotace 
1. března Setkání nad knihou Vyprávění o novinkách v knihovně a čtení povídky 

v Domově s pečovatelskou službou v Pecce 
2. března Život s vášní a čokoládou aneb 

Sladké vítání jara 
Přednáška s degustací. Povídání o historii čokolády, její 
výrobě a blahodárných účincích na náš organismus. 
Ochutnávka kvalitních čokolád zn. Jordi´s 

15. března Island – po stopách horkých 
pramenů 

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum provedou 
účastníky po horkých pramenech tzv. hot potech. 

23. března Osobní styl a image Přednáška o stylu a oblékání se stylistkou a vizážistkou 
Danou Beranovou 

26. března Příběhy o Karlu IV. Beseda s Martinou Drijverovou pro 1. stupeň ZŠ 
26. března Literární tvorba a její uplatnění Beseda s Martinou Drijverovou pro 2. stupeň ZŠ 
30. března Pohádkové odpoledne s H. Ch. 

Andersenem 
Odpoledne plné pohádkových úkolů a soutěží s 
odměnami pro děti 

březen besedy pro ZŠ a MŠ Pecka  
březen přednášky VU3V  
březen Kurzy angličtiny  

 
Obecní knihovna Eduarda Štorcha Ostroměř 
http://www.knihovnaostromer.webk.cz/, tel. 493 035 584 
Kontakt: Hana Němečková, e-mail: knihovna@ostromer.cz 
 

datum název akce anotace 
5.–8.března Prázdniny v knihovně 

Přijďte vyzkoušet naše nové 
hry MINDOK 

Každý den něco nového  
Vyrábíme – poznáváme – shlédneme 
 

21. března  Beseda  se stylistkou a 
vizážistkou Danou Beranovou 

 

23. března Noc s Andersenem 
Téma Pejsek a kočička 

Čtení  - Vytvoření komiksu O pejskovi a kočičce 
Malování na sklo velikonoční téma 

březen Senioři v knihovně Čtení, promítání  
březen Po stopách pejska a kočičky  Vycházky  - plnění úkolů 1..třída 
březen Jak umím číst Nebojím se přečíst předložený text před ostatními 

Žáci 1. stupně ZŠ 
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Malé obecní knihovny jičínského regionu  
 

knihovna datum název akce anotace 
Libošovice březen  Výstava v Galerii Na návsi 

Hotely, restaurace a hospody na 
starých pohlednicích. Ze sbírky 
manželů Doudových. 

100. výročí vzniku Československa 
připomeneme také výstavou starých 
pohlednic 

 24. března Slavnostní uvedení nové 
regionální publikace věnované 
Josefu Novákovi (1846 – 1917), 
téměř zapomenutému rodákovi 
z Malechovic, významnému 
botanikovi a pedagogovi  

Pojďme si povídat, jak se žilo před sto 
lety – přátelské setkání příznivců a přátel 
historie s archivářem a historikem 
Karolem BÍLKEM, čestným občanem 
Libošovic 

 březen Knížky máme všichni rádi, jsou 
to naši kamarádi  

Návštěva dětí z MŠ Libošovice 

 březen Březen měsíc knihy oslavíme 
společně s klienty DPS 

Pravidelné předčítání v Domově 
pokojného stáří v Libošovicích 

Podhorní újezd březen Březen měsíc čtenářů - besedy Děti z ŠD Podhorní Újezd 
Milovice 3. března  Březen měsíc čtenářů – MDŽ Setkání v knihovně   
Mladějov březen Pohádkové dopoledne Dílnička s MŠ v knihovně 
Ostružno březen Vyhlášení výsledků čtenářské 

soutěže pro dospělého i 
dětského čtenáře na rok 2017 

 

Sobčice březen Vítání jara  - Vynášení Morany Děti z MŠ  
Sukorady březen Velikonoční posezení s 

promítáním 
 

Úhlejov březen Velikonoční tvoření Dílnička pro děti i rodiče 
Žlunice březen Velikonoční čtení  Čtení a vyprávění pro děti 

 


