Obecní knihovna Předboj v roce 2017
Dovolte mi, abych Vás seznámila s několika statistickými čísly o naší knihovně:
Knihovna má ve svém knihovnickém fondu 2569 svazků. Kromě toho má zapůjčeno cca
1130 knih z Husovy knihovny v Říčanech a Městské knihovny v Mladé Boleslavi.
V loňském roce bylo evidováno 56 dospělých a 28 dětských čtenářů. Celkem bylo vypůjčeno
1714 svazků z toho dětských 438.
Naše knihovna v letošním roce má již vypůjčen 2 soubory, t.j. 100 knih z Mladé Boleslavi.
Také z Husovy knihovny jsme přivezli cca 100 nových knih. Dosud jsme zakoupili 20 knih
pro dospělé a 4 pro děti.
I letos se pořádáme každou první středu v měsíci „čajovnu“. Začínali jsme únorovou, na které jsme
si povídali o knihách Kena Folleta, jehož ságu máme od podzimu v knihovně. Také jsme se
seznámili s knihami Patrika Hartla, českého spisovatele a režiséra.
V aktualitách jsme se dozvěděli o možnosti veterinárních služeb v obci a dopravy seniorů na oční
vyšetření.
V březnu byly odměněny nejlepší čtenářky za rok 2016 – paní Magdaléna Čermáková, Marie
Suldovská, Květa Nepomucká a Hana Příšovská. Jako odměnu dostaly výběr časopisů.
Také děti z naší mateřské školy opět navštívily knihovnu. Povídaly jsme si a četly z knížek
Ladislava Špačka – Dědečku vyprávěj a knížku - Draka je lepší pozdravit, kterou napsali
Daniela Krolupperová a Miloš Kratochvíl /inspirovala je Eliška Hašková Collidge/.
Pokusily jsme se prostřít stůl k obědu, a to se dětem opravdu povedlo. Epizoda z DVD Tip a Ťap
pro Včeličky a Pat a Mat pro Sovičky už byla za odměnu. V knihovně si děti vybraly každý jednu
knížku, která je zaujala. Slíbily, že namalují obrázek, o čem knížka vypráví, a brzo knížku vrátí. To
se některým povedlo, přinesly i obrázky a dostaly malou čokoládovou medaili.
V pátek 31.března jsme se školními dětmi ocenili nejlepší dětské čtenáře, kterými byli Káťa
Fajmonová, Dominik Mašek a Adriana Potocká. Děti dostaly diplomy, čokoládové medaile, boxíky
na svačiny, propisovačku a mikrotužku. Nejdříve jsme udělali barevné zajíce z papíru a pak
malovali na zvířátka a vajíčka z polystyrénu, kterými jsme ozdobili velikonoční břízu před obecním
úřadem. Při zaslouženém odpočinku u domácích muffinů a ovocného čaje jsme si přečetli pohádku
Boženy Němcové a povídaly jsme si o dánském pohádkáři H.Ch. Andersenovi, našich spisovatelích
K. J. Erbenovi, Boženě Němcové a jejich pohádkách.
V dubnu už byla „velikonoční, jarní čajovna“. Uvařili jsme si bylinkové čaje, ochutnali naše
velikonoční výrobky /výborné jidáše, velikonoční věnec a tradičního beránka/. Návštěvnice čajovny
přinesly několik svých receptů a tak jsem je sepsala do „První sbírky receptů z čajovny“. Třeba se
někdy hodí. Kromě aktualit o akcích u nás a v okolí jsme si povídali o využití jarních bylinek
k léčivým i kulinářským účelům. Čtenářky pak vybíraly z knižního katalogu nové knihy. Většina
se pak podařila zakoupit.
Na květnovou čajovnu si pro nás pí Jitka Táborská připravila ochutnávku čajů z krétských bylinek.
Nejznámější z nich asi je čaj Diktámos, krétský horský čaj a čaj z malotiry, kterou lze použít do
různých čajových bylinkových směsí např. s majoránkou nebo s tymiánem a šalvějí. Lahodný byl i
čaj z bobkového listu a ochutnali jsme i saturejku. Ovocný moučník přišel také vhod. Povídání

o různých krétských bylinkách a o jejich využití jako koření všechny zaujalo. Také jsme si povídali
o výstavě jarních květin v holandském Keukenhofu, která se koná každý rok na jaře. Na každé
čajovně se snažíme informovat o zajímavostech, které se konají nebo budou brzo konat v našem
okolí.
Čas letí a už tu byla červnová čajovna, poslední před prázdninami. Na ní nám Míša Langová
velice poutavě vyprávěla o Thajsku a své povídání doplnila pěknými fotografiemi z pobytu.
Na konec se ještě vrátila k jarnímu Holandsku, o kterém jsme mluvili i minule. Ve výběru čajů byl i
ibiškový květ a diktámos, který nám minule chutnal. Jahodový moučník byl velice příjemným
zpestřením.
Dohodli jsme se, že příští čajovna bude až 6. září 2017. Takže jste všichni vítáni!

