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l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
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Komořanská 35/12, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Pobočka: 
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Právní forma: 

příspěvková organizace s právní subjektivitou 
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4501/2003 
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Lysinská - 241 776 798  
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Vedoucí organizace: 

Bedřiška Kotmelová 
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Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 406/2010 

ze dne 29.06.2010 
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O knihovně 

Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací Městské části Praha 

12 podle usnesení zastupitelstva ze dne 12. 2. 2002.  

Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v 

Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, 

osvětové, výchovné a kulturní činnosti. 

Předmětem činnosti je: 

1. Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek 

stanovených knihovním řádem knihovny 

2. Pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního 

povědomí občanů 

3. Poskytování bibliograficko-informačních služeb 

Statutárním orgánem knihovny je vedoucí organizace, kterého jmenuje a odvolává 

rada Městské části Praha 12. Vedoucí knihovny jedná ve všech věcech organizace 

samostatně, v plném rozsahu, je odpovědný za její činnost, za správu svěřeného 

majetku a za řádné využívání přidělených prostředků. 

Husova knihovna v Modřanech má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1923 

na popud vzdělávácí modřanské Besedy Tyl. Od té doby nepřetřžitě poskytuje 

kvalitní knihovnické a informační služby. Knihovna byla zasažena povodněmi 

v roce 2002, v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna byla 

znovu otevřena.  

Knihovna má pobočku s výborným knižním fondem, která sídlí v ulici Lysinská 

v Tyršově čtvrti v Modřanech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. STATISTIKA 

 

Husova knihovna v Modřanech v číslech k 31.12.2010 

 

Počet zaměstnanců v přepočtu na celé 

úvazky 

5,7 

  

Knihovní fond 44 971 

Z toho naučná lit. 13 860 

            beletrie 31 111 

Počet exemplářů docházejících periodik 26 

  

Počet registrovaných čtenářů 1 782 

Z toho čtenáři do 15 let    446 

  

Počet návštěvníků 37 889 

  

Výpůjčky celkem 100 082 

naučná lit. pro dospělé 12 030 

             beletrie pro dospělé 71 602 

             nauč. lit. pro dětské čtenáře   1 970 

             beletrie pro dětské čtenáře 10 527 

periodika   3 953 

  

PC v knihovně 12 

Z toho on-line katalog 2 

              Napojení na internet 9 

  

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce v 

knihovně 

131 

  

 

 

Husova knihovna v Modřanech se i v roce 2010 zařadila mezi nejlepší knihovny 

v Praze a okolí, které jsou zřízeny městskými částmi. Patří mezi knihovny 

s nejvyšší návštěvností. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2010 v událostech 
 

Husova knihovna v Modřanech v současnosti měří svůj čas od povodní v roce 

2002 a pak od znovuotevření hlavní, zrekonstruované budovy v roce 2006.  

 

 

Knihovna v roce 2010 pokračovala v osvědčených programech, které se 

zaváděly v letech 2008 – 2009. V roce 2010 to bylo především pokračování 

výstav Nahlížení za náš svět s rozvojovou tématikou, které se realizovaly díky 

podpoře Ministerstva zahraničí“ v rámci podpory rozvojové spolupráce ČR. 

Vzhledem k tomu, že se pořádání výstav ujalo jako vhodné doplnění nabídky 

knihovny, proběhly výstavy i s jinými tématikami a různých oborů. Jednalo se o 

výstavy fotografické, malířské, výtvarných prací.  

Pro velkou oblíbenost knihovna pokračovala s nabídkou workshopů s výrobou 

skleněných květin. Po celý rok pokračovalo Setkávání maminek (resp. rodičů) 

kdy se jedenkrát za 14 dní setkávají většinou maminky (i když tatínkové také 

někdy dorazí) s psycholožkami, aby probraly svoje trable při výchově dětí.  

I nadále se rozvíjí spolupráce se školami a se školkami.  Školy a školky chodí na 

exkurze, mateřská školka K Dolům sídlící v ulici Palmetová má s naší knihovnou 

domluvenou pravidelnou spolupráci a rozvíjení vztahu ke čtení. V roce 2010 

proběhla i první velká exkurze učňovského střediska na Zeleném Pruhu. 

S velkým úspěchem pokračovaly po celý rok 2010 výtvarné kurzy, které probíhají 

jednou týdně a jsou volně přístupné všem návštěvníkům knihovny. 

Po celý rok 2010 pokračovaly  internetové kursy pro seniory, které obětavě 

organizuje a vyučuje knihovnice Květa Strejčková. V roce 2010 probíhaly i 

internetové kurzy pro pokročilé. 

S dobrým ohlasem se setkaly i pořady o poezii pro žáky prvního stupně. 

Poprvé v září 2010 proběhlo tzv. Loučení s létem. Jednalo se o odpolední a 

podvečerní akci plnou tance a hudby, kterou doprovázela výstava výtvarných prací  

návštěvníků a čtenářů knihovny na téma květiny. 

S výborným ohlasem se setkal dobročinný bazar na podporu knihovny a Modrého 

klíče, který proběhl v adventní době. Adventní noc se již tradičně zařadila mezi 

nejočekávanější programy Husovy knihovny v Modřanech. Program byl stejně jako 

v roce 2009 plný různých vystoupení, dobrého jídla a pití. 

 

Podrobný seznam aktivit pro veřejnost je přílohou této výroční zprávy. 

Celkem proběhlo 131 akcí pro veřejnost, včetně exkurzí škol. 

 

Něco navíc 

V knihovně je hojně využíván kávový a čajový koutek, kde je zdarma k dispozici 

káva a čaj a příjemné posezení. Dále se hojně využívá dětský koutek zejména 

malými dětmi s rodiči. 

 

 



Hospodaření knihovny v roce 2008 

Výnosy organizace v tis. Kč 

Výnosy z vlastní činnosti     169 

Výnosy z úroků      2,6 

Čerpání z rezervního fondu      0 

Účelová dotace na knihy a na projekty     198,6 

Dotace zřizovatele  3 356 

celkem 3726,2 

 

 

Náklady organizace v tis. Kč 

Materiálové náklady    565,4 

 Z toho knihy a časopisy    276,4 

Z toho Energie    240,6 

Opravy a udržování      12,4 

Cestovné 0 

Náklady na reprezentaci       8,4 

Služby     243,6 

Mzdové prostředky  1 522 

Ostatní osobní náklady     260,9 

Odvody na pojistné     587,1 

Ostatní sociální náklady      72,9 

Ostatní náklady včetně dotace na 

výstavy 

    173,5 

Odpisy majetku     280 

celkem  3 726,2 

 
 

Knihovna realizovala doplňkovou činnost, hospodářským výsledkem byla částka 

3,7 tis. Kč. 
 

 

Státní dotace a granty: 

Husově knihovně v Modřanech byla poskytnuta dotace Ministerstva zahraničí 

v dotačním titulu osvěta v rozvojové spolupráce ČR ve výši 120,6 tis. Kč na 

uspořádání 2 putovních výstav z Indonésie a Moldávie. 

 

 

Poděkování 

Husova knihovna v Modřanech děkuje všem čtenářům za přízeň, dárcům knih za 

knihy.  

Dále děkuje Městské knihovně v Praze za podporu materiální v podobě nových 

PC a za podporu ve formě konzultací a to zejména paní Dagmar Volencové. 



Knihovna dále děkuje Městské části Praha 12 za podporu při její činnosti 

nejenom formou každoročního příspěvku, ale také za propagaci její činnosti a 

otevřenost s jakou je rozvoj knihovny přijímán. 

Knihovna děkuje Jarmile Čierné a Anně Stodolové za vedení Setkávání maminek, 

které je stále více navštěvované. Maminky si jej moc pochvalují. 

 

Vedoucí knihovny děkuje svým kolegyním za výbornou spolupráci při všech 

aktivitách knihovny a jmenovitě děkuje svým kolegyním 

Zdeňce Rathouské za dlouhodobou a výbornou správu katalogizace knih a 

knihovního fondu a výbornou spolupráci při vedení knihovny. 

Janě Keblůškové za správu statistik knihovny, správu knihovního fondu a laskavý 

a trpělivý přístup ke čtenářům. 

Květě Strejčkové za organizaci a výuku kursů internetu pro seniory a za trpělivý 

přístup ke čtenářům plný humoru. 

Monice Dominové za vedení úspěšných výtvarných kursů a optimistický přístup 

ke čtenářům. 

Martě Vlnové za systematické budování a správu sci-fi a fantasy fondu a za 

vstřícný přístup k dětem a mladým čtenářům. 

Alence Rousové za předávání zkušeností z dlouhých let, kdy byla vedoucí 

knihovny a pomoc v knihovně. 

Věře Kuklové za vedení a správu pobočky, která je pro mnohé věrné čtenáře 

z Tyršovy čtvrti důležitým místem. 

Světlaně Čuriové a Doubravce Kubištové za výpomoc při správě knihovního 

fondu a péči o knihy. 

Marii Baranové za ochotu vypomoci vždy, kdy je to potřeba. 

Petře Kasové, nové knihovnici, za odvahu s níž převzala organizování výtvarných 

kurzů a vstoupila mezi nás. 

 

Díky této spolupráci je Husova knihovna v Modřanech místem, kam lidé rádi 

chodí a rádi se setkávají. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Husova knihovna v Modřanech v roce 2010 

LEDEN 
6.1. 2010   Čteme nahlas – středeční čtení pro návštěvníky knihovny od 15,30 h 
       Vojtěch Steklač – Boříkovy lapálie, 4 děti 
 
7.1. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
       Rámečky na fotografie 
                 8 dětí 
 
13.1. 2010  Čteme nahlas – středeční čtení pro návštěvníky knihovny od 15,30 h 
       Karel Jaromír Erben – Pták Ohnivák a liška Ryška, 3 děti 
 
13.1.2010    Autorské čtení s Richardem Pachmanem 

Příběh, který oběhl před deseti lety celou republiku jsme slyšeli přímo z úst 
autora. Předčítal z autobiografické knížky Jak chutná život, která je druhým 
dílem knížky Jak chutná bolest, jako volné pokračování, vyšla v září 2009. 
Tragická životní zkušenost Richarda Pachmana, kdy se na návštěvě u přátel 
nedopatřením napil louhu na čištění hrobů. 
Richard Pachman je známější jako skladatel a zpěvák a tak jsme se mohli 
těšit z hudebních vstupů. 

 
14.1. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Skládání z čajových sáčků 
                  9 dětí 
 
20.1. 2010   Čteme nahlas – středeční čtení pro návštěvníky knihovny od 15,30 h 
        Tove Janssonová – Čarovná zima, 3 děti 
 
21.1. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Kytičky z drátků a korálků 
        7 dětí 
 
21.1. 2010  Mateřská školka Pod Sady v knihovně 
      10 h - 27 dětí, pí. Uč. Buřtová 
 
27.1. 2010  Čteme nahlas – středeční čtení pro návštěvníky knihovny od 15,30 h 
        Otfried Preussler – Malá čarodějnice, 1 čtenář 
 
21.1. 2010  Mateřská školka v knihovně v 10 h 
     17 dětí, 2 pí. uč 
 
28.1. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Hop Kuličko!  4 děti 



ÚNOR 

 
  2.2. 2010  Internet pro seniory 
                   9,00 – 11,30 h     4 čtenářů 
                 14,00 -16,30 h      4 čtenáři 
 
4.2. 2010   Trháme a lepíme – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Koláže z trhaného papíru 
       9 dětí 
 
9.2. 2010    v  9,30 h Setkávání maminek s PhDr. J. Čiernou 
                  na téma: Negativní emoce a jak s nimi zacházet 
                  11 maminek a 11 dětí 
 
11.2. 2010   Papírové řetězy pro každé období  
                 – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Zvířátka, kytičky a jiné motivy do oken 
        8 dětí 
 
21.1. 2010  Mateřská školka Palmetova v knihovně v 10 h 
      28 dětí, 2 pí. uč. 
 
16.2. 2010  Internet pro seniory 
            9,00 – 11,30 h     4 čtenářů 
           14,00 -16,30 h      4 čtenáři 
 
18.2. 2010   Veselá zvířatka z papírových koleček 
                 – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         12 dětí 
 
23.2. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s MUDr. A. Stodolovou 
                     na téma: První tři roky života dítěte 
                     10 maminek a 10 dětí 
 
23.2. 2010   Internet pro seniory 
                    9,00 – 11,30 h     4 čtenářů 
                  14,00 -16,30 h      4 čtenáři 
 
25.2. 2010   Strašidelné masky 
                 – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         12 dětí 
 



Březen 
 
                
                 Internet pro seniory 
  2.3. 2010     9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
               14,00 -16,30 h     4 čtenáři 
  
 
                       Internet pro seniory 
9.3.2010        9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
                   14,00 -16,30 h    4 čtenáři 
 
9.3. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. J. Čiernou 
                     na téma: Negativní emoce a jak s nimi zacházet II – smutek a zlost 
                     9 maminek a 9 dětí 
 
11.3. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Splétané šňůrky – náramky, tkaničky do bot, šňůrky k brýlím 
         6 děti 
 
                    Internet pro seniory 
16.3.2010     9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
                   14,00 -16,30 h    4 čtenáři 
 
17.3.2010    v 18 h záhajení výstavy fotografií Běly Šulcové „… a něco krásného se    
             věčně vrací“. 
        Vernisáž půvabných fotografií  s živou hudbou. Výstavu bylo možné navštívit 
                  až do 15. dubna. 
 
18.3. 2010  Mateřská školka Palmetova v knihovně 
      10 h 19 dětí, 2 pí. uč. 
 
18.3. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Magické náramky – korálky, kůže, provázky 
       12 děti 
 
23.3. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. A. Stodolovou 
                     na téma: Jak se žije ve velké rodině 
                    8 maminek a 7 dětí 
                          
                    Internet pro seniory 
30.3.2010     9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
                   14,00 -16,30 h    4 čtenáři 



 DUBEN 

 
   Výstava uměleckých fotografií Běly Šulcové do 15.4. 201O. 
 
 8.4. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Découpage na svíčku –zdobení svíček ubrouskem 
       10 dětí 
 
13.4. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. J. Čiernou 
                     na téma: Efektivní rodičovství 
                     6 maminek a 5 dětí 
 
              Internet pro seniory 
 13.4. 2010  9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
             14,00 -16,30 h     4 čtenáři 
 
15.4. 2010  Mateřská školka Palmetova v knihovně v 10 h 
      20 dětí, 2 pí. uč. 
 
15.4. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Korálkový motýlek – motýlek s korálků navlečených na drátek 
        7 děti 
 
21.4.2010     v 18 h vernisáž výstavy Knižní ilustrace a kreslený humor Jiřího 
       Bernarda – výstavu zahájili svým vystoupením záči ZUŠ Voborského. 
 
22.4. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Originální tričko – zdobení bavlněných triček textilní barvou. Šablony 
         a vykrajovátka z brambor. 
  
                      Internet pro seniory 
 27.4. 2010   9,00 – 11,30 h    4 čtenáři 
              14,00 -16,30 h     4 čtenáři 
 
27.4. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. A. Stodolovou 
                     na téma: A je tu puberta 
                     8 maminek a 6 dětí 
 
. 
 

 



KVĚTEN 
Internet pro seniory 
4.5.2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
               14,00 -16,30 h       4  čtenáři 
 
6.5. 2010   Přednáška na téma: „Anatomické pocity uvolněnosti při hře na kytaru“ 
     Od 18.00 hod proběhla v čítárně přednáška kytaristy a učitele na kytaru 
       Pana Jaroslava Houdla. Přednáška byla věnována anatomickým pocitům 
       uvolněnosti při hře na kytaru, díky kterým se hra na tento hudební nástroj 
       zlepšuje. 
          5 lidí 
 
6.5. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Bambusové prostírání – prostírání z bambusových tyček svazovaných  
        Lýkem – 9 dětí 
 
                   Internet pro seniory 
11.5.2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       4  čtenáři 
 
11.5.. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. Jarmilou Klégrovou 
                     na téma: Lateralita a grafomotorika v předškolním věku a při nástupu 
          do školy 
                     7 maminek a 8dětí 
 
13.5.2010 Skleněné květiny od 13 h 
  Již  potřetí zavítala do naší knihovny výtvarnice Marcela Růžičková 
  z Liberce, se kterou bylo možně vytvořit si sklěněnou květinu z rozličných, 
  již připravených komponentů 
  
20.5. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Textilní kytičky – kytičky ze zbytků látek – 6 dětí 
    
25.5.. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. A. Stodolovou  
                     na téma: Manipulace mezi lidmi 
                    7 maminek a 7 dětí 
. 
26.5.2010    v 18 h Nahlížení za náš svět – Moldávie: vernisáž výstavy spojená 
         s besedou. 
                  21 lidí 
 
27.5. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
         Fimo na čajovou lžičku  – zdobení lžiček fimo hmotou 



 

ČERVEN 
 
Internet pro seniory 
1.6.2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
              14,00 -16,30 h       4  čtenáři 
 
3.6. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Závěs z keramických destiček – samotvrdnoucí hmota v barvě terakota,  
        Krémová akrylová barva, lepidlo na decoupage, provázek, ubrousek s motivem 
 
Internet pro seniory 
8.6..2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
                14,00 -16,30 h       4  čtenáři 
 
10.6. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Krmítka – malý keramický květináč, provázek, bambusová tyčka 
 
Internet pro seniory 
15.6.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       4  čtenáři 
 
16.6. 2010  Autorské čtení – od 18 h, Jarsolava Klímová, Pražská taxikářka, zvláštním  
       Hostem bude NENAD Crnič, režisér unikátního dokumentu o pražské taxi 
      službě 
 
17.6. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Panenky z provázků – polystyrénová kulička na hlavu, provázky, barevné 
       Bavlnky, měděný drátek na vytvarování těla 
 
23.6. 2010 výstava obrazů Markéty Fiedlerové: Barevné léto 
 
24.6. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Smalty – potřeby na místě za 70,- Kč 
  
 
                  
 

 



ČERVENEC 
 

O prázdninách se akce v knihovně nekonají. 
V průběhu prázdnin je hlavní budova otevřena beze změny, pobočka v Lysinské ulici bude ulici 

bude uzavřena od 19. 7. do 13. 8. 2010. 
Setkávání maminek  i výtvarné kurzy začnou opět v září. 

 
 
1.7. – 31.8. Barevné léto- výstava obrazů čtenářky Markéty Fiedlerové 
 
Internet pro seniory 
13.7.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
 
Internet pro seniory 
20.7.2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
 
Internet pro seniory 
27.7.           9,00 – 11,30 h      4 čtenáři 
 
                  
 

 
SRPEN 

 
1.7. – 31.8. Barevné léto- výstava obrazů čtenářky Markéty Fiedlerové 
 

 
 



ZÁŘÍ 
 
2.9. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Ozdobná krabička na papírové kapesníčky – krabička vhodného rozměru 
       Nebo karton z krabice, lepenka, noviny, papírové kapesníčky v krabici, 
       lepidlo             Internet pro seniory 
7.9.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
               14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
7.9. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. A. Stodolovou 
                     na téma: Matky a dcery 
                     9 maminek a 8dětí 
9.9. 2010  Husova knihovna představila svou činnost na Veletrhu volnočasových aktivit     

Prahy 12 ve Veřejném a oddechovém areálu VOSA při ZŠ prof. Švejcara. 
Od 9 do 16 h děti z blízkého okolí a okolních škol  soutěžily o zajímavé ceny  
v luštění kvízů a vymýšlení slov z předem daného slovního spojení. 

       
                   Internet pro seniory 
14.9.2010    9,00 – 11,30 h       4 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
16.9. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Ježek – jahelníček – zbytky látky nebo plsti, vyšívací bavlnka, vata,  
      Špendlíky, nůžky, jehla 
21.9.. 2010    v 9,30 h Setkávání maminek s PhDr. Jarmilou Klégrovou 
                     na téma: Specifické poruchy učení 
                     7 maminek a  7 dětí 
                    
                    Internet pro seniory 
21.9.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
23.9. 2010   Slavnost Loučení s létem. Celé odpoledne workshop Papírové květiny. 
         Od 17 h program s kouzelníkem, břišní tanečnicí, hrou na kytary, drobným 
         občerstvením a vernisáž výstavy květin z rukou nás všech. 
30.9. 2010  Základní škola Montessori, 2.tř.,  Na Beránku  v knihovně v 10 h 
      22 dětí, 2 pí. uč. 
30.9. 2010   Výtvarné kurzy – každý čtvrtek od 16 h tvoření pro čtenáře zdarma 
        Fimo na lžičku – zdobení lžiček fimo hmotou, fimo hmota, čajovou lžička. 
 



ŘÍJEN 
                    Internet pro seniory 
5.10.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       3 čtenáři 
7.10. Výtvarný kurz: těžítko s lasturami 4 dospělí, 3 děti 
 
12.10 Setkávání maminek s PhDr. Jarmilou Čiernou: „Vybraná témata o efektivním 
rodičovství“ 9 dospělých, 8 dětí 
 
                    Internet pro seniory 
12.10.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       3  čtenáři 
 
13.10.  Vernisáž – „NÁVRATY RÁJŮ“ – D. Volencová, M. Lukášek – 11 návštěvníků 
 
14.10. exkurze školka Palmetová – 30 dětí 
14.10. Výtvarný kurz Podzimní lampičky 5 dospělých, 6 dětí 
                    Internet pro seniory 
19.10.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       3  čtenáři 
21.10. Výtvarný kurz: Rumba koule a chrastítka 2 dospělí, 2 děti 
 
26.10.  Setkávání maminek s PhDr. Adélou Stodolovou na téma „Jak je tomu s agresí 
rodičů“ 10 dospělých, 8 dětí 
 
 

LISTOPAD 
 

2.11.  Exkurze ZŠ 3.ročník, téma -  poezie, účast 30 dětí 

4.11. Výtvarný kurz korálkování 4 děti 
9.11. Setkávání maminek s PhDr. Jarmilou Čiernou „ Vybraná témata o efektivním 
rodičovství II“ 9 dospělích, 10 dětí 
 
                    Internet pro seniory 
9.11. 2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
11.11. Květiny ze skla – 27 dětí, 20 dospělých 
16.11. Exkurze ZŠ 1.ročník, účast 18 dětí 
 
 



                    Internet pro seniory 
16.11.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
18.11. Kouzelnický workshop s Paulem Merlinem 13 dětí 
19.11. Exkurze ZŠ 1. třída, 22 dětí 
23.11. Setkávání maminek s PhDr. Annou Stodolovou na téma „Tátové ve výchově“  
7 dospělých, 8 dětí 
                    Internet pro seniory 
23.11.2010    9,00 – 11,30 h       3 čtenáři 
                 14,00 -16,30 h       2  čtenáři 
 
24.11. Vernisáž výstavy a beseda o Indonesii: v rámci cyklu výstav „Nahlížení za náš 
svět“  

25.11.  Výtvarný kurz Drátkování na sklenici - 3 dospělí, 3 děti 

 
PROSINEC 

 
2.12. Výtvarný kurz – Anděl ze samotvrdnoucí hmoty - 4 dospělí, 2 děti 
3.12.  Exkurze školka Palmetová, 2 třídy, účast 35 dětí 
9.11. Adventní noc  
vystoupení stepařské skupiny KLEPETO 
výtvarný kurz – kuličky z korálků, vánoční přání 
žákovské kytarové vystoupení  
František Kostlán a *  
PhDr. Tomáš Grulich – čtení vtipů 
13.12. – 23.12. Adventní bazar – charitativní prodej Modrého klíče, prodej darů ve 
prospěch knihovny 
14.12. Setkávání maminek, 5 dospělých, 6 dětí 
16.12. Výtvarný kurz ruční výroba glycerínových mýdel 
20.12.  Exkurze 1. a 2. ročníků, Střední škola technická 

Zelený pruh 88 žáků 
23.12.  Výtvarný kurz – Svícen na vánoční stůl 
 
 


