
ČTVRTLETNÍK
Městské knihovny Jablonec nad Nisou

(č. 1 2 / leden – březen 201 6)



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:
oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 – 1 8.00 hod.
Středa 9:00 – 1 7.00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 1 8.00 hod.
Pátek 9:00 – 1 7.00 hod.

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

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

městské pobočky:
Mšeno: Úterý 1 2:00 – 1 7:00 hod.
Kokonín: Pondělí 1 2:30 – 1 6:00 hod.

Středa 1 2:30 – 1 6:00 hod.
Janovská: Úterý 1 3:30 – 1 5:30 hod.
Šumava: Čtvrtek 1 3:45 – 1 7:00 hod.



PÁR SLOV NA ÚVOD.. .

Elektronický čtvrtletník Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o. pro vás připravila:
Bc. Jitka Nosková, tel. 484 846 350, pujcovna@knihovna.mestojablonec.cz

Další číslo vyjde 4. dubna 201 6.

Vážení a milí přátelé knihovny,

děkujeme vám, že jste s námi a s našimi knihami prožil i
rok 201 5, a budeme se opět těšit na shledání s vámi
v roce následujícím!

Letošní rok bude v mnohém výjimečný. Město Jablonec nad
Nisou prožije tři významná výročí. Bude to j iž 660 let od první zmínky o Jablonci,
1 50 let od povýšení na město a 11 0 let od doby, kdy se začal používat městský znak
a oficiální název Jablonec nad Nisou. To už je opravdu mnoho důvodů k oslavám
a naše město i jeho obyvatelé si to určitě zaslouží. I naše knihovna se k nim svými
aktivitami připojí.

Pokud rádi soutěžíte, připravil i jsme pro vás další ročník kvizu Znáte-víte-tušíte.
V deseti číslech Jabloneckého měsíčníku (od ledna do listopadu) nebo na našem webu
zveřejníme kvízové otázky, týkající se našeho města. Ze správných odpovědí každého
kola vylosujeme tři výherce, kteří získají drobné ceny. Závěrečné vyhlášení vítězů
a předání hlavních cen proběhne v prosinci 201 6 v audiovizuálním sále naší knihovny,
a to losováním ze všech úspěšných řešitelů deseti kol.

Zejména děti se pak tradičně mohou těšit na Večer s Andersenem, který pro vás
připravíme na pátek 1 . dubna. Ústředním tématem bude 1 80. výročí napsání pohádky
Malá mořská víla. A jak se to tak hezky spojuje, 40. výročí oslaví také fi lmová verze
pohádky Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní rol i . Nebudeme ale
zapomínat na další jubi lanty, mezi které patří Jan Vodňanský, Zdeněk Svěrák, Miloš
Macourek, Jaroslav Seifert, Alois Jirásek či Jan Karafiát. Nechte se překvapit, zda
spolu strávíme zábavné chvíle s Malou mořskou vílou či s pohádkami j iných autorů!

A jako každý rok, tak i letos pro vás chystáme další ročníky fotografické a literární
soutěže, Týden knihoven a přednášky zajímavých osobností.

Přejeme vám do nového roku splnění všech vašich osobních i pracovních přání!

Vaše knihovna



ROK 201 5
V NAŠÍ KNIHOVNĚ.. .

POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OKAMŽIKY ROKU



LEDEN
Naši sbírku společenských

her v oddělení pro děti
a mládež jsme

rozšíři l i o další kousky.
Nově si můžete půjčit např.
hru k procvičování paměti

Historie, Zvířata nebo hru
Cestujeme do pohádek,

ve které se můžete vypravit
za oblíbenými

pohádkovými hrdiny.

V současné době je možné si
vypůjčit téměř šest desítek

deskových her pro nejrůznější
věkové kategorie hráčů.

V našem online katalogu je
naleznete pod signaturou HR.

K prodeji jsme nabídl i
vyřazené starší ročníky

novin a časopisů
z půjčoven i z čítárny.

Po celý rok jste měli možnost
si je vypůjčit domů nebo

do nich nahlédnout v naší
čítárně. Pokud vás zaujaly,
máte nyní možnost si jej ich

kompletní čísla za symbolickou
cenu koupit a odnést domů.

Určitě nad jej ich stránkami
ještě strávíte mnoho

zajímavých a příjemných
chvil .



ÚNOR
V září 201 4 jsme začali nabízet přednášky Virtuální

Univerzity třetího věku (VU3V), která je určena
pro vzdělávání seniorů.

První kurz byl věnován astronomii, další přednášky
si už posluchači vybíral i společně podle svého zájmu.

Úvodní přednáška jarního semestru začala v úterý
3. února od 1 4:00 hodin v audiovizuálním sále knihovny.
Na přání studentů bylo vybráno téma více jak aktuální:

Evropské kulturní hodnoty.

Společná výuka pobíhala jednou za čtrnáct dní v našem
audiovizuálním sále, výukové materiály pak měli

studenti kdykoliv k dispozici ke stažení přes internet.

Po celý měsíc únor a březen měli čtenáři možnost
zaslat hlas svojí oblíbené knize vydané v roce 201 5.
Spuštěn byl totiž další ročník ankety Magnesia
litera. Vybírat bylo možné z děl původní české
prózy, poezie a knih pro děti.

Držitelé cen Magnesia Litera 2015:
Kniha roku: M. Reiner - Básník: román o Ivanu
Blatném,
Litera za prózu: P. Stančík - Mlýn na mumie,
Litera za poezii: O. Stehlíková - Týdny,
Litera za knihu pro děti a mládež: O. Horák,
J. Franta - Proč obrazy nepotřebují názvy,
Litera za literaturu faktu: Z. Hojda a kolektiv -
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje,
Litera za nakladatelský čin: E. Semotanová,
J. Cajthaml a kolektiv - Akademický atlas českých
dějin,
Litera za překladovou knihu: S. Silverstein - Jen
jestl i si nevymejšlíš,
Litera pro objev roku: M. Hořava - Pálenka,
Cena čtenářů: M. Šichtařová, V. Pikora - Lumpové
a beránci,
Blog roku: M. Doležalová - Kafe a cigárko.



BŘEZEN
MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Po celý březen jsme otcům a jej ich dětem nabízeli v rámci kampaně S tátou do
knihovny prvoregistrace zdarma. Dne 1 8. března jsme vyhlási l i Čtenáře roku,
a to nejlepšího tátu čtenáře. Kritériem výběru byl počet výpůjček u otců, kteří své
ratolesti do knihovny vodil i , pomáhali j im ve výběru knih a podporovali je v účasti
v našich l iterárních, luštitelských, poznávacích a vědomostních soutěžích.

Vybral i jsme a nominovali tři muže, kteří pro sebe a své
děti získali na rok bezplatnou registraci, poukázku
v hodnotě 200,- Kč na nákup knih v knihkupectví Beta
Dobrovský, knihy o jablonecké knihovně a městu Jablonci
a společenskou stolní hru Cyklotoulky, kterou oceněným
věnovala kancelář primátora města. Našimi čtenáři roku
se stal i pánové: Petr Rajtar, Pavel Dědek a Martin
Pokorný.

Od března jsme začali používat nové logo.
Patronát nad jeho přípravou převzala Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
v Jablonci nad Nisou. Z návrhů jsme si vybral i logo
Gabriely Tonevové, studentky 3. ročníku oboru
grafický design. Inspirací se jí stala plastika Ruce
profesora Vratislava Karla Nováka ve vstupní hale
knihovny.

A samozřejmě nechyběl ani Večer
s Andersenem, letos na motto S knížkou
na hradě. Knihovna ve staré radnici se tak
na jeden večer proměnila na hradní sídlo.

Na pět desítek dětí se mohlo zaposlouchat
do čtení rytířských příběhů nebo se vydat

plnit úkoly na třžiště v podhradí,
do hradního vězení či kuchyně, zastavit se

na skok u mastičkářek, setkat se
s Oldřichem z Chlumu či vyšplhat

na cimbuří za bílou paní.



DUBEN
Na Světový den knihy a autorských práv
23. dubna připravil i Svaz českých knihkupců
a nakladatelů s Unií spisovatelů za podpory významných
nakladatelů, distributorů i tiskáren a pod záštitou MŠMT
ČR kampaň Knihy mají zelenou. Snažil i se tak zvýšit
povědomí o důležité rol i knihkupců, kteří často fungují
i jako kulturní a společenská centra v regionech,
a současně obrátit pozornost ke čtení a l iteratuře obecně.

V tento den byly knihy v knihkupectvích po celé ČR
o 1 5% levnější.

I my jsme se vám snažil i tuto kampaň představit.

Připomněli jsme 160. výročí prvního vydání Babičky
Boženy Němcové. Dílo vyšlo poprvé roku 1 855

u nakladatele Jana Jaroslava Pospíši la v Praze, nikol i
ovšem v knižní podobě, jak se mylně veřejnost domnívá,
ale postupně ve čtyřech sešitech s jednoduchou obálkou
– pravděpodobně 1 5. května, 7. a 20. června a nakonec

1 6. srpna.

Druhého vydání Babičky roku 1 862 se Němcová už
nedožila, v předvečer smrti však dostala z l itomyšlské

tiskárny nakladatele Antonína Augusty první složky knihy
a do některých z nich stačila vepsat své věnování.

První překlad Babičky vyšel už roku 1 858. Překlad vycházel
na pokračování v německy psaném, pražském beletristickém
časopise Erinnerungen a pořídi l ho jeho redaktor Jan Ohéral,
i když Němcová německy mluvila i psala. Překlad vznikal pod
jejím průběžným dohledem, což je velmi podstatné vzhledem
ke skutečnosti , že se jednalo o zkrácený text.

1 . vydání z roku 1 855



V pořadí j iž třetí Noc literatury jsme tentokrát v podvečer
1 3. května věnovali čtení povídek a ukázek z žánru fantasy
a sci-fi l i teratury, které byly publikovány v antologii
soutěžních prací o Cenu Karla Čapka či časopisu Pevnost.

Letos v květnu se můžete těšit na naši další Noc, ovšem
téma je zatím zahaleno rouškou tajemství!

Ideou tohoto evropského projektu je představit během
jednoho večera současnou evropskou literaturu, často
se tak děje v podání známých osobností či herců.
Projektu se každoročně účastní přibl ižně 1 3 zemí.

KVĚTEN

Letos, stejně jako v předchozích letech, se pro
milovníky četby a literatury otevřely brány
Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
Svět knihy Praha. Nakladatelé a knihkupci opět
nabízel i svá díla v Průmyslovém paláci na Výstavišti
v Praze Holešovicích.

Ústřední témata: Egypt, Fotografie a kniha, Světoví
knižní šampioni pro mladé čtenáře a Literární diaspora
a Češi ve světě.

Již tradičně proběhlo oceňování edičních a tvůrčích
počinů. Společnost Svět knihy, s.r.o. vyhlási la v roce
2011 svou vlastní cenu, a to Cenu Jiřího (George)
Theinera. Cena je pojmenována po dlouholetém
šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship, který
vychází ve Velké Británi i od roku 1 972 a zaměřuje
se na problematiku svobody slova.Je udělována
za šíření a propagaci české literatury a knižní kultury
v zahraničí. Tentokrát cenu získal běloruský novinář
a překladatel Sjarhej Smatryčenka. V jeho
překladech vyšla prozaická a esejistická díla Jáchyma
Topola, Václava Havla, Bohumila Hrabala, Josefa
Škvoreckého, Evy Kantůrkové, Miloše Urbana a řady
dalších.



ČERVEN
Měsíc červen jsme využil i k poznávání j iných knihoven. Regionální výbor SKIP
Libereckého kraje uspořádal studijní cestu po výjimečných knihovnách Ústeckého
kraje. Navštívi l i jsme městské knihovny v Lounech a Litvínově, prohlédl i jsme si
jej ich zrekonstruované nebo zcela nově postavené objekty, v nichž se odehrávají zcela
ojedinělé aktivity a neobyčejně zajímavé projekty. Obě knihovny vykazují mimořádné
výkony jak v oblasti knihovnických služeb, tak zejména v oblasti kulturních
a vzdělávacích aktivit. Byla to velmi inspirativní cesta!

Městská knihovna Louny je
nositelkou ceny SKIP
a Skanska Městská knihovna
roku 2011 .

Městská knihovna Litvínov
je nositelkou ceny

Ministerstva kultury ČR
Knihovna roku 201 3

v kategori i Informační počin
za modernizaci prostor

a tvořivý přístup k rozvoji
komunitní knihovny.

Dne 1 2. června 201 5 se uskutečnila na pozvání polských kolegů z Jelení Hory literární
vycházka, která vedla po místech, kde se odehrávaly nejen historické události , ale
i l i terární děje. Téměř třicet účastníků z Čech, Německa a Polska se podívalo do rytířské
věže v Sedlečíně (Siedlęcin), která nás překvapila nejen svým umístěním nad řekou
Bobr, ale hlavně vnitřním zachovalým prostorem. Zejména fresky, které se datují
do 1 4. století, byly ohromující a patří k nejstarším gotickým památkám v Polsku. Další
zastávkou byl hrádek ve Vleni (Wleń), poslední zastávení pak v Kopańci, kde bylo
připraveno kulinářské překvapení. Majitel soukromé krčmy nás přivítal ve středověkém
oblečení a pohosti l kašemi sladkými i slanými podávanými na hliněných miskách.
Středověký charakter pohoštění dotvářelo i přítmí a světla svíček.



ČERVENEC / SRPEN
O prázdninách jsme se ve zvýšené
míře věnovali činnostem, na které
během roku za provozu nezbývá

příl iš čas.

Vyřadil i jsme knihy, které byly velmi
opotřebované, špinavé nebo si je naši

čtenáři několik let nevypůjči l i .

Probral i a srovnali jsme fond
cizojazyčné literatury, detektivek,

válečné a vědeckofantastické l iteratury.

Naši zvýšenou pozornost jsme
věnovali fondu map, vyřadil i staré

a sestavil i soupis míst, jej ichž mapy
ve fondu chybí nebo jsou staršího

data vydání. Část z nich pak
byla dokoupena.

Knihovna byla otevřena v omezeném
letním provozu. I tak ale čtenáři měli

možnost vyzkoušet si čtení
elektronických knih, půjčit si

společenské deskové hry, fi lmy i hudbu
pro dobrou náladu, zapojit se do našich

soutěží, popř. zahlasovat si v letní
anketě, ve které jsme se ptal i , zda by

jako čtenáři podpoři l i české autory
a literaturu platbou dvou korun

za každou zapůjčenou knihu. S tímto
návrhem vystoupil na prvním

polistopadovém Sjezdu spisovatelů
začátkem června Martin Vopěnka,

předseda Svazu knihkupců
a nakladatelů. 57% hlasujících

v anketě bylo proti podpoře, 43% pro.

Intenzivně jsme se začali připravovat
na přechod na nový knihovní program
KOHA a nový online katalog VuFind.



Již tradičně byla v naší knihovně jedna ze zastávek rodinné poznávací trasy na Den
evropského dědictví. Na oddělení pro děti a mládež mohli účastníci za splnění úkolu
získat jeden z dílků skládačky, aby odhali l i významnou památku města. Připraveny byly
také další drobné soutěže i prvoregistrace zdarma. V audiovizuálním sále jsme malým
posluchačům četl i příběhy detektiva Klubka. Celkem k nám zavítalo na 240 návštěvníků.

ZÁŘÍ

Měsíc září byl pro nás poměrně náročným obdobím. Po deseti
letech používání knihovního programu Clavius jsme přešl i na
j iný systém, a to včetně online katalogu. Důvodů k této změně
bylo hned několik. Tím prvním byl fakt, že Národní knihovna
ČR přešla na nový formát katalogizačních pravidel. Místo
původních pravidel AACR2, jej ichž celosvětový vývoj byl zastaven, začala používat
pravidla RDA. A protože naše knihovna přispívá svými záznamy dokumentů
do Souborného katalogu ČR, zvoli l i jsme nový knihovní program, který s těmito pravidly
umí pracovat. Jedná se o open source knihovní program KOHA, který je v současné
době využívaný po celém světě.

Se změnou knihovního programu muselo logicky dojít i ke
změně online katalogu. Katalog VuFind má oproti původnímu
katalogu Clavius mnoho výhod. Záznamy se dají řadit podle
nejrůznějších kritérií, hledání lze postupně zpřesňovat
a omezovat podle roku vydání, jazyka dokumentu, žánru,
oddělení atd. Velmi důležitá je možnost výpůjčky elektronických knih. To ve starém
katalogu nebylo možné. Nyní lze jedním kliknutím stáhnout si e-knihu do svého zařízení.

V katalogu se uživatelům zobrazují i dokumenty, které jsou označeny jako Centrál -
soubor (sign. CES). To souvisí s naší funkcí knihovny coby instituce pověřené výkonem
regionálních funkcí. V rámci těchto funkcí vytváříme tzv. výměnný soubor, jehož
záznamy musí být v katalogu přístupné pro ostatní knihovny regionu, pro které jsou
určeny. Pokud má záznam uveden exemplář/jednotku, znamená to, že je momentálně
k dispozici a je možné si ho objednat stejně, jako to bylo možné v původním katalogu
(služba Objednej z RF).



Vyhlási l i jsme další ročník literární soutěže pro žáky I . a I I .
stupně základní školy a studenty středních škol. Mottem se
tentokrát stal citát H. Ch. Andersena "Není krásnějších
pohádek něž ty, které píše život sám, aneb I život může
být pohádka".

Slavnostní vyhlášení vítězů bylo tradičně naplánováno
na poslední měsíc roku, svojí přítomností ho ozdobila
herečka a dabérka Valérie Zawadská.

ŘÍJEN
K měsíci říjnu už roky neodmyslitelně
patří především Týden knihoven.

Letos bylo ústředním mottem "Zažijte
knihovnu jinak". My jsme si k němu
přidal i podtitul "Léčíme duši". A v duchu
těchto hesel jste mohli poznat knihovnu
opravdu netradičně. Prostory knihovny
byly vyzdobeny citáty a vtipy na dané
téma, knihovnice byly převlečené za
doktory a sestřičky. Doufáme, že si to
užil i naši návštěvníci stejně tak jako my.
Navíc jsme nabízeli prvoregistrace
zdarma pro nové čtenáře, vyřazené
knihy prodávali za pouhou jednu korunu,
nechyběly ani zajímavé přednášky.

Se záříjovou změnou knihovního systému a online katalogu jsme od 1 . října 201 5
přistoupil i ke změnám v poplatcích. Za nedodržení stanovené výpůjční lhůty je nyní
účtován poplatek na oddělení pro dospělé čtenáře ve výši 1 , - Kč za každý dokument
a den zpoždění, na oddělení pro mládež a na městských pobočkách 2,- Kč za každý
dokument a 7 dní zpoždění. Za upozornění o vrácení dokumentů zasílaná poštou
budeme účtovat poplatek dle ceníku České pošty.
Na pobočkách bude platit jednotná registrace pro všechny
věkové skupiny ve výši 50,- Kč na rok. Prodloužit vypůjčené
dokumenty lze osobně v knihovně, e-mailem, telefonicky
i prostřednictvím čtenářského konta. Prodloužení je zdarma.



LISTOPAD
V pátek 27. l istopadu 201 5 získali všichni návštěvníci
oddělení pro děti a mládež za splnění knihovnických úkolů,
losovaných z klobouku, drobná ocenění. A kdo nás
v tento Den pro dětskou knihu navštívi l úplně poprvé,
mohl využít možnosti zaregistrovat se zcela zdarma.

Akci vyhlási l j iž tradičně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Termín byl stanoven na 28. l istopad 201 5,
tj . sobotu před první nedělí adventní. Kdy jindy než
v předvánoční náladě je vhodné myslet na knihu například
jako dárek? Řada knihoven pořádá výstavy knih a jej ich
prodej i další zajímavé doprovodné akce.

Čtení pomáhá dětem s rozvojem slovní zásoby
a k lepšímu vyjadřování slovem i písmem.
V digitálním věku, kdy na děti neustále bl ikají
obrazovky ve snaze přitáhnout jej ich pozornost,
by se měli na rozvoj čtení zaměřit zejména rodiče.
Knihovny jsou úžasným místem, které vám může
přinést hodiny skvělé zábavy a navíc jsou velmi
přátelské k vaší peněžence. Pravda, teenager
z knížkou je dnes tak trochu vzácný přírodní úkaz,
mladší děti však stále v hojném počtu zvídavě hltají
příběhy knižních hrdinů a ve své fantazii prožívají
jej ich dobrodružství. A není j ich zas tak málo!

Podle nedávného výzkumu společnosti Scio čte denně každé třetí dítě, 1 8 % žáků
4. a 5. tříd přečte za měsíc tři a více knih a 45 % dětí prohlašuje, že j im kniha jako
dárek udělá radost.

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce
IBBY vytvoři ly projekt Nejlepší knihy dětem,
v němž každoročně doporučují nové české knihy
pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci
knihkupcům, knihovnám, školám, ale také
rodičům a širší veřejnosti . Naleznete ho na
webových stránkách:
http: //www.nejlepsiknihydetem.cz/.



PROSINEC
Za účasti herečky Valérie Zawadské a náměstka primátora Pavla Svobody proběhlo
1 0. prosince 201 5 slavnostní vyhlášení výsledků XV. ročníku literární soutěže, která byla
poprvé spojena se soutěží Múza, vyhlašovanou již po 20 let městem Jablonec nad Nisou.
Za letošní motto zvoli l i její organizátoři citát H. Ch. Andersena: "Není krásnějších
pohádek než ty, které píše život sám".

Od ledna do konce listopadu měli naši dětští čtenáři šanci
účastnit se soutěže Lovci perel. Děti sbíraly perly tím, že
při čtení určených knížek byly pozorné a následně správně
odpověděly na soutěžní otázky. Za dobře zodpovězenou si
navlékly perlu, postupně tak mohly navléknout dlouhou šňůru
perel. Do soutěže se zapoji lo celkem 79 dětí, které
dohromady přečetly 835 knih a nasbíraly 1 1 87 perel.

Dne 1 6. prosince 201 5 jsme vyhlási l i nejlepších lovce a předali j im ceny.
Byli j imi:
v kategorii 48 let - 1 . Markéta Kučerová 1 22 perel, 2. Jaroslav Krejčí 88 perel,
3. Nikola Jínová a Marija Mishkovská 54 perel,
v kategorii 911 let - 1 . Ema Rajtarová 72 perel,
2. Lucie Žilková 52 perel, 3. Natanael Horváth 38 perel,
v kategorii 1215 let - 1 . Vladimír Vykoukal 33 perel,
2. Zuzana Drahotová 23 perel, 3. Kateřina Baloghová
a Klára Urbanová 20 perel

Markétě Kučerové jsme za její výtvarné přílohy k přečteným
knihám uděli l i navíc ještě jedno speciální ocenění!

Porota vybírala ze 1 95 přihlášených prací, rozdělených
do čtyř kategorií. Oceněno bylo 31 autorů. Kompetní
výsledky naleznete na našich webových stránkách.
Všem oceněným gratulujeme a ostatním zúčastněným
děkujeme za účast a budeme se těšit na jej ich další práce,
třeba už v příštím ročníku!

Současně jsme vylosovali 5 úspěšných luštitelů soutěže Zlatá
makovice. Na téma dopravní prostředky tentokrát bojovalo 71
soutěžících, ale jen 1 8 z nich odevzdalo všech 1 2 křížovek správně
vyřešených. Z nich byli vylosováni: Tereza Vaistauerová, Tomáš
Bezányi, Barbora Malíková, Pavlína Mrákotová a Zuzana Táborská.
Všem moc gratulujeme!! !




