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Městská knihovna
Jablonec nad Nisou, p.o.
Dolní náměstí 1
466 01 Jablonec nad Nisou

www.knihovna.mestojablonec.cz
https://www.facebook.com/mkjbc

oddělení pro dospělé čtenáře: 484 846 350
oddělení pro děti a mládež: 484 846 351
studovna, čítárna: 484 846 352
progr. a audiovizuální odd. : 484 846 353
multimediální oddělení: 484 846 354
oddělení ostatních služeb: 484 846 357
ředitel: 484 846 359
fax: 483 71 0 479

oddělení pro dospělé čtenáře:
pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
oddělení pro děti a mládež:
deti@knihovna.mestojablonec.cz
studovna:
studovna@knihovna.mestojablonec.cz
multimediální oddělení:
multimedialni@knihovna.mestojablonec.cz
programové a audiovizuální oddělení:
video@knihovna.mestojablonec.cz
ředitel :
reditel@knihovna.mestojablonec.cz

městské pobočky:
Mšeno
e-mail : pobockamseno@seznam.cz
Skype: knihovna.mseno
Tel. : 604 966 649

Kokonín
e-mail : pobockakokonin@seznam.cz
Skype: knihovna.kokonin

Janovská
e-mail : pobockajanovska@seznam.cz
Skype: knihovna. janovska

Šumava
e-mail : pobockasumava@seznam.cz
Skype: knihovna.sumava
Tel. : 774 722 938

hlavní budova:
do 3. července běžný provoz
od 7. července OMEZENÝ PROVOZ:

oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 8.00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek zavřeno

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 1 2:00, 1 2:30 – 1 7:00 hod.
Pátek zavřeno

studovna, čítárna, multimediální oddělení:
Pondělí zavřeno
Úterý 8:00 – 1 8:00 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 8:00 – 1 8:00 hod.
Pátek zavřeno

městské pobočky:
Mšeno: červenec i srpen zavřeno
Kokonín: do 29. července běžný provoz,

srpen zavřeno,
běžný provoz od 31 . srpna

Janovská: zavřeno pouze 4. a 1 1 . srpna
Šumava: červenec i srpen zavřeno

Upozorňujeme, že v měsících
ČERVENEC a SRPEN platí
omezený LETNÍ PROVOZ!
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Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz
Příští číslo vyjde: 1 . října 201 5

Vážení přátelé,

v prázdninovém čísle našeho elektronického čtvrtletníku vám
přinášíme další zajímavé informace nejen ze světa naší knihovny.

Před dvěma lety v červenci jsme si připomínali 90. výročí otevření
jablonecké německé městské knihovny. Na letošek připadá
výročí knihovny české. Jako v jiných městech, tak i v Jablonci nad
Nisou obnovila po skončení druhé světové války česká knihovna
svoji činnost. Během následujících sedmdesáti let prošla výraznou
proměnou. Jednou z největších je rozšíření nabídky dokumentů.
Kdysi jen těžko představitelná existence (či dokonce půjčování)
elektronických knih je už dnes běžná v řadě knihoven. I my vám je
nabízíme. Vedle knih tištěných je to další výborný prostředek zábavy
i poučení během prázdninových dnů.

Užijte si léto a při jďte nás navštívit, ať už osobně či virtuálně!

Vaše knihovna
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Prázdniny jsou tady a s nimi čas dovolených. Se svými dětmi ho můžete
strávit nad našimi knihami, ale zároveň zažít i spoustu legrace při nějaké
společenské hře. A náš výběr je vskutku rozmanitý!

Vybrat si můžete z her, které jsou velmi jednoduché, určené pro děti
od tří let, nebo složitější, při kterých je nutné strategicky přemýšlet.
Jej ich kompletní přehled si můžete vyhledat v našem online katalogu,
pokud do pole signatura napíšete písmenka HR. Podrobnější informace
pak naleznete na našem webu v sekci Knihovna pro děti
v záložce Pro zábavu. Dočtete se zde, pro jakou věkovou skupinu
a pro kolik hráčů je hra určena i jak dlouho se hraje.

Možná vás zaujmou právě tyto:

PŮJČOVÁNÍDESKOVÝCH HER

Dubble
Postřehová společenská hra, která nabídne
skvělou zábavu celé rodině. Je to hra s velmi
jednoduchými pravidly, kterou se naučíte
opravdu během chvilky. Ve hře hledají hráči
dvě kulaté karty se stejnými obrázky, ale
rozhoduje především jej ich rychlost, postřeh
a reflexy. A aby byla zábava ještě větší, můžete
hrát až pět variant této hry.

Čtyřlístek
Se Čtyřlístkem se rozhodně nebudete nudit.
Spolu s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem
a Pinďou projdete celou pohádkovou říši se
všemi jejími nástrahami. Zj istíte, jak to chodí
v pravěku, počíháte si na jelena, pomůžete
Honzovi zachránit hrad před zlým drakem
nebo navštívíte podvodní říši.

Carcassonne
Důmyslná taktická stolní hra o hradech,
městech a rytířích. Carcassonne je
j ihofrancouzské město, proslavené nádherným
hradem a mohutným opevněním. Do historie
se zapsalo zejména středověkým bojem kacířů
proti pol itice církve. V průběhu hry budete sami
vytvářet kraj inu s městy, loukami a kláštery,
rozšiřovat svůj vl iv v kraj ině a získávat co
nejvíce vítězných bodů.
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Tentokrát přinášíme tip na prázdninové čtení
zejména pro ženy.

Začtěte se do příběhu třiceti leté Anny, která
pracuje v továrně na čokoládu na severu
Anglie a která se po úrazu v nemocnici
setkává se svou bývalou učitelkou
francouzštiny Claire - a to j i zásadně změní
život!

Obě ženy se spřátelí. Anna přichází o práci
a zdrceně přemýšlí, co bude dál. Je tady
ovšem Claire, která jí nabízí možnost odjet
do Paříže a vypomáhat v obchodě proslaveného výrobce čokolády
Thierryho Girarda, s nímž kdysi prožila milostný románek. Anna si
však není úplně j istá svou francouzštinou, proto váhá, ale nakonec
výzvu při jímá a odjíždí do Paříže. Vsazená do zcela j iného prostředí,
než na jaké byla zvyklá, poznává spoustu zajímavých lidí včetně
těch, kteří byl i součástí Claiřina života. Příběhy Anny a Claire
s odstupem několika deseti letí, kouzlo Paříže a lahodná chuť
čokolády se prolínají, aby se nakonec kruh uzavřel.

Jenny Colganová (*1 972) se narodila
v Prestwicku ve Skotsku. Po vystudování
Edinburské univerzity pracovala šest let
ve zdravotních službách, přivydělávala
si jako kreslířka komiksových příběhů
a vystupováním jako sólová komička.
V roce 201 0 napsala svou první knihu
Amanda's Wedding a od té doby se věnuje
psaní humorných romantických románů,
které oslovují zejména současné mladé
moderní ženy. V roce 201 3 vyhrála svou
knihou Welcome to Rosie Hopkin's
Sweetshop of Dreams cenu za nejlepší
romantický román roku udílenou Asociací
autorů romantických románů. Jenny
Colganová je vdaná a se svým manželem
Andrewem má tři děti . Převážně žije
ve Francii , často také navštěvuje Londýn.

Colgan, Jenny
Báječný krámek s čokoládou.

Vyd. 1 .
Praha : Argo, 201 4. 358 s.
ISBN 978-80-257-1 1 95-8.

Jenny Colgan

Zdroj: http: //www.independent.co.uk/

JENNYCOLGAN

"BÁJEČNÝKRÁMEKS ČOKOLÁDOU"
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Česká knihovna byla, tak jako ostatně
většina českých knihoven, během druhé
světové války zavřená. Avšak téměř
ihned po jejím skončení se začaly
knihovny opět probuzet k životu.
V Jablonci nad Nisou byla jako první
oddělení knihovny otevřena 1 5. srpna
1 945 veřejná čítárna.

Správcem poválečné knihovny se stal Josef Kristek, který se snažil
o její znovuvybudování. Počátky nebyly jednoduché, neboť veškerý
fond předválečné české menšinové knihovny byl z Jablonce odvezen.
Proto byla oslovena řada knihkupců a nakladatelů s žádostí o darování
českých knih. Pomoci se snažily i ostatní české knihovny, nicméně
jej ich dary byly převážně knihy a časopisy nehodnotné a nevhodné
pro zařazení do knižního fondu knihovny.

Jedním z prvních dárců byl smržovský knihkupec Emil Hanf, který
knihovně věnoval osmnáct svazků
českých knih. V listopadu 1 945 byla
zvolena knihovní rada, jejím
předsedou se stal Josef Florián.
Knihovna získala pro svoji činnost
prostory po zrušené německé
knihovně v budově staré radnice.
Sídl i la v prvním patře, v přízemí
budovy byl obchod s potravinami
a sklad knih. Druhé patro patři lo úřadovnám místního národního
výboru, knihovna zde měla k dispozici pouze sál.

Jako první byla 1 5. srpna 1 945 otevřena čítárna. Čtenáři j i mohli
navštěvovat denně odpoledne od dvanácti do čtrnácti hodin a k večeru
odpoledne od sedmnácti do dvaceti hodin. Odebíralo se dohromady
padesát titulů novin a časopisů, z nichž dvacet osm knihovna získávala
zdarma. V únoru 1 946 začala jednání s Josefem Floriánem
o navrácení fondu předválečné české knihovny z Turnova, kam byla
během okupace přemístěna. Florián pak dostal finanční kompenzaci
třicet tisíc korun jako náhradu výloh, které mu vznikly s odkoupením
knih, jej ich uskladněním, opravami a udržováním během válečného
období. Už v dubnu byly přibl ižně čtyři tisíce knih převezeny zpět
do Jablonce.

70. VÝROČÍZNOVUOTEVŘENÍ

ČESKÉ KNIHOVNYVJABLONCI N. N.



Na jabloneckou knihovnu nezapomněl ani její dlouholetý předválečný
knihovník Jaroslav Šorejs, který po válce působil jako řídící učitel
v Hořicích v Podkrkonoší. Na podzim 1 946 věnoval knihovně dvacet
svazků knih českých i světových autorů.

Brzy bylo zřejmé, že česká knihovna potřebuje více místa. Značnou
část prostorů staré radnice totiž stále blokoval fond německé knihovny,
zatímco české knihy byly uskladněny a půjčovány v kanceláři správce
knihovny. S tím souviselo i stažení německých knih, které ještě stále
byly mezi čtenáři. To proběhlo v září a říjnu 1 945.

S pravidelným půjčováním českých knih se započalo 1 1 . února 1 946.
Výpůjční doba byla denně od desíti do třinácti hodin, v pondělí
a ve čtvrtek navíc ještě od sedmnácti do devatenácti hodin.
V knihovně již bylo zapsáno sto čtenářů. Po dobu letních prázdnin,
v měsících červenci a srpnu, pak byla knihovna přechodně uzavřena,
aby se mohlo pokračovat ve zpracování knih.

V prosinci 1 946 bylo otevřeno samostatné oddělení pro děti a mládež,
které bylo prozatímně umístěno v prostorách čítárny v prvním patře
budovy. Půjčovalo se dvakrát týdně, v úterý a v pátek od patnácti
do osmnácti hodin. Základem oddělení bylo tři sta pět titulů a j iž
od začátku tu byl zaveden volný výběr knih.

Předsedou knihovní rady se stal Josef Brož, ředitel měšťanské školy.
Knihovní rada byla osmičlenná, čtyři členové byli jmenováni místním
národním výborem, čtyři pocházeli z řad čtenářů, navíc byli dva
zástupci škol, kteří měli poradní hlas. Knihovní rada byla vždy
jmenována na dva roky a funkce členů byly neplacené.V období let
1 945–1 946 se sešla celkem pětkrát.

Knihovna dbala na svoji propagaci, zvlášť v počátcích. Na její otevření
byla každá jablonecká rodina
upozorněna prostřednictvím
letáčků, které byly vydávány
spolu s potravinovými lístky.
Letáky se objevily
i v místních továrnách. Důležité byly sdělovací prostředky, denní tisk
a místní rozhlas, v místním kině se promítaly diapozitivy. Propagační
akce měla velký dopad. K 31 . prosinci 1 946 tak knihovna dosáhla
počtu 751 čtenářů, z nichž největší skupinu tvoři l i veřejní zaměstnanci
a učitelé, po nich pak následovali studenti.

V roce 1 947 se oddělení pro děti a mládež přestěhovalo do samostatné
místnosti , aby dětští čtenáři nerušil i dospělé v čítárně. Součástí
oddělení byla i čítárna pro mládež, kde byly k dispozici čtyři tituly
časopisů. Oddělení bylo přístupné každé pondělí a čtvrtek od patnácti
do osmnácti hodin.
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Narodil se v roce 1 966
v Jablonci nad Nisou,
nicméně žije v Tanvaldě.

Psaní je pro něj hobby,
s oblibou se věnuje také
dětem, vnoučatům, terénním
motocyklům a cyklistice.
V zimě rád lyžuje. Píše
externě recenze motocyklů
pro motomagazíny a weby.

PETR PETŘÍČEK

V roce 2004 mu vyšla v nakladatelství Motto
kniha "O ženách, mobilech a broucích v hlavě".
Hlavním hrdinou je Marek, který žije v menším
městě na severu Čech, má hezkou manželku
a dvě dcery. Je však v onom kritickém věku, kdy
se muži ohlížejí do své minulosti a zároveň se
dívají vpřed – co jim ještě může poskytnout
budoucnost. Když se setká s přitažl ivou ženou
a zamilují se do sebe, zdá se, že si Marek musí
vybrat – buď barevný a nový svět, který se před
ním otevírá, nebo každodenní život se svou
rodinou. Ale člověk míní aP

Podobný námět jako jeho prvotina rozvíjí i jeho
druhá kniha "O ženách, mužích a skřítcích
v hlavě", kterou vydalo v roce 201 1
Nakladatelství Bor. Kniha líčí veselé i smutné
historky, jež prožívají dva muži a jedna žena.
Jej ich osudy se jednou náhodně střetnou,
a od té doby se neustále proplétají. Všichni
aktéři si prošl i v osobních i profesních životech
zlomovými situacemi, jež je náležitě vykolej i ly,
a ve čtyřiceti začínají každý po svém dostávat
své životy zase pod kontrolu. Jej ich snahy
komentují podivní mozkoví skřítci, kteří
čtenářům předvádějí, kdo ve skutečnosti
rozhoduje o životních osudech hrdinů.
Knihu i lustroval jablonecký akademický
sochař a medailér Jiří Dostál.
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Obec Josefův Důl leži v Jizerských horách v údolí řeky Kamenice.
Žije v ní okolo devíti set obyvatel. Obec je pojmenovaná po Karlu
Josefovi, synovi hraběte Maxmil iána Desfours Walderode, který osadu
roku 1 701 založi l .

Narodil se zde nejznámější spisovatel J izerských hor Gustav Leutelt.
V roce 201 3 mu byla na památku otevřena naučná stezka, nesoucí
jeho jméno.

V budově, kde také sídlí knihovna, je umístěno muzeum místní historie.
Ve třech výstavních prostorách se návštěvník seznámí nejen s historií
obce, ale i s tradiční výrobou a s významnými osobnostmi regionu.

Otevírací doba: úterý a pátek: 1 6:00 – 1 8:00
webové stránky: http: //knihovnajosefuvdul.webk.cz/pages/uvod.html

OBECNÍKNIHOVNA JOSEFŮVDŮL

Knihovnu už léta vedou manželé Jana a Radim Podrazští, pedagogové
zdejší základní školy.

Celý fond knihovny je vložen do knihovního programu Clavius,
půjčování knih je tak plně automatizované. Avšak online katalog zatím
knihovně chybí, čtenář tak nemá možnost se podívat do svého
čtenářského konta či rezervovat si dokumenty z pohodlí svého domova.

Knihovna nabízí necelých pět tisíc knihovních jednotek. V loňském roce
ji pravidelně navštěvovalo na šedesát registrovaných čtenářů, počet
všech návštěvníků se vyšplhal na číslo pět set čtrnáct. Odebírají se dva
tituly periodik. Celkem se vypůjči lo tisíc tři sta dokumentů.

Přístup na internet je zajištěn na dvou počítačových stanicích.
Pro děti se připravují nejrůznější akce, dětmi velmi oblíbená je
každoroční Noc s Andersenem.
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VYHLÁŠENÍFOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Dne 2. června jsme slavnostně vyhlási l i vítěze obou kategorií letošní,
v pořadí j iž sedmé fotografické soutěže, jejíž motto znělo: S tebou mě
baví svět.

Celkem 61 prací hodnoti l i zástupci partnerů soutěže z fotoklubu
Balvan a firmy FotoLaccer. Ty nejvydařenější snímky si můžete
prohlédnout na výstavě na schodech knihovny.
Vítězům gratulujeme!

A kdo jimi letos je?
Kategorie do 1 6 let
1 . místo - Veronika Pavlíková - Navždy
2. místo - Kateřina Šťastná - Ve třech to lépe jede
3. místo - Kateřina Pilařová - Mí dva nejlepší kamarádi

Kategorie nad 1 6 let
1 . místo - Miluška Halamová - S medvědem na konec světa
2. místo - Jaroslav Šilhán - Nejlepší přátelé
3. místo - Jana Vážná - Lesní hráči
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NOC LITERATURY

Již potřetí jsme si pro vás připravil i podvečerní čtení
v rámci projektu Noc literatury. To letošní se konalo
ve středu 1 3. května.

Tentokrát jsme si vybral i povídky a ukázky z žánru
fantasy a sci-fi l i teratury, které byly publikovány
v antologii soutěžních prací o Cenu Karla Čapka
či časopisu Pevnost.

Divadelní vystoupení Marka Šolmese Srazila
Pohádky do postýlky ze 4. června 201 5 bylo
třetím setkáním žáků prvních tříd ze ZŠ
Pivovarská v knihovně v rámci projektu
Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka.
Za návštěvu dětského oddělení, pasování
na čtenáře, řešení l iterárních hádanek
a promítání pohádek získaly děti navíc sbírku
básní Jiřího Žáčka Odemyky zamyky. Knížku vydalo roku 201 5
nakladetelství Triton za přispění Svazu knihovnických a informačních
pracovníků ČR, JaS nakladatelství a Čtení pomáhá.

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

I když v knihovně nepředčítal i žádní
slavní herci ani známé osobnosti,
věříme, že se nám podaři lo vybrat
zajímavé příběhy a i díky drobnému
pohoštění navodit pro naše posluchače
příjemnou atmosféru, která nás všechny
alespoň na chvíl i přenesla za hranice
skutečného světa.

Marek Šolmes Srazil rozezpíval plný sál
prvňáčků a za jej ich výbornou spolupráci
věnoval každému z nich vlastní knížku
Žlabák a Žlabanda aneb Příběhy
od Kuní řeky.
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SOUTĚŽE PRO DĚTI

Díky finančnímu přispěvku Ministerstva kultury ČR pokračujeme spolu
se společností e-Reading v poskytování výpůjček elektronických knih
našim registrovaným čtenářům.

Od května jsme pozměnil i pravidla těchto výpůjček a zrušil i omezení
v počtu poskytnutí kódů pro stažení e-knihy. Nyní si můžete zažádat
o více než jeden kód na den.

Vypůjčit si tak můžete nejen starší tituly, ale i současné bestsel lery!
V nabídce jsou tituly nejrůznějších žánrů, beletrie i odborná literatura.

Pokud patříte k milovníkům knížek
a příběhů, máte možnost se zapojit
do celoroční hry, ve které si zahrajete
na lovce perel. Můžete sbírat perly
jednoduše tak, že při čtení knížek -
perlorodek budete trošku aktivní
a za dobře zodpovězené otázky si
navléknete svoji šňůru perel!
V prosinci vyhlásíme vítěze.

KOMPLETNÍ INFORMACE NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH!

I o prázdninách pokračuje luštitelská soutěž Zlatá makovice.
Je určena pro mladší čtenáře. Letos je zaměřena na dopravní
prostředky. Do velkého slosování o ceny, pořízené za finančního
přispění sekretariátu primátora města, postoupí ti , kdo správně
vyluští křížovku z každého měsíce a odevzdají j i na oddělení
pro děti a mládež.

O drobné ceny můžete hrát každý měsíc v kvízu Znáte, víte, tušíte?
Vyhrává ten, kdo nám první zašle správnou odpověď.
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VIRTUÁLNÍUNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
je dlouhodobá společenská aktivita
univerzit podílejících se na seniorské
výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat
vzdělávání těm zájemcům, kteří se
z různých důvodů nemohou účastnit
prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách.
Je určená zejména pro ty seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost
od sídla vysoké školy či zdravotní problémy.

Systém výuky je založen na přednáškách natočených
s vysokoškolskými lektory, které se zprostředkovávají
prostřednictvím naší knihovny coby konzultačního střediska
každých čtrnáct dní vždy v úterý.

Virtuální výuka zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci,
komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný
internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech
seniorů. V rámci Libereckého kraje poskytují výuku Městská knihovna
Česká Lípa, Městské muzeum v Mimoni, Kulturní l iterárně vzdělávací
centrum v Kamenickém Šenově, Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Městská knihovna Semily a Městská knihovna Antonína Marka Turnov.

Naše knihovna připravuje na podzimní semestr přednášky na téma
Barokní architektura v Čechách. Bude to po kurzech Astronomie,
Etika jako východisko z krize společnosti a Evropské kulturní hodnoty
v pořadí j iž čtvrtý běh kurzů.

Veškeré informace naleznete na portálu
vzdělávání seniorů e-senior.czu.cz, na který
budete přesměrováni prostřednictvím
odkazu na našich webových stránkách.

Kontakt a přihlášky:
Dana Foltýnová
video@knihovna.mestojablonec.cz
Tel: 484 846 353

Všichni jste srdečně vítáni! ! !
Foto: Daniel Baránek

https://cs.wikipedia.org/
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RYCHNOVU JABLONCE N. N.

ZÍSKALA TITUL

KAMARÁDKA KNIHOVNA

Rychnovská knihovna letos získala
ocenění Kamarádka knihovna
v kategori i knihoven v obcí do tří tisíc
obyvatel. Gratulujeme!! !

Kamarádka knihovna je celostátní
soutěž o nejlepší dětské oddělení
knihovny v České republice. Soutěž
organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
Koná se v pravidelných dvouletých intervalech. Poprvé byl vítěz
vyhlášen v roce 2007.

Hlavní soutěžní kritéria:
• spokojenost dětí s knihovnou,
• týdenní provozní doba oddělení,
• procento registrovaných dětských čtenářů (do 1 5 let) z počtu dětí

v obci,
• počet výpůjček na jednoho registrovaného dětského uživatele,
• počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut,
• počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem,
• přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok,
• členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK).

Za dítě je považována osoba ve věku do 1 5 let

Zdroj: http: //knihovna.rychnovjbc.cz/
http: //www.kamaradkaknihovna.cz/

Paní knihovnice Renata Chloubová
spolu s panem starostou Tomášem
Levinským převzala cenu v Praze
na Lužinách - v nově vybudované
pobočce Městské knihovny v Praze.
Jako odměnu získala knihovna
pomůcky na tvoření v knihovně
od firmy 3M (sponzora soutěže)
v hodnotě 5 000,- Kč.




