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Rok 2019 byl pro české knihovny a knihovnictví důvodem k velkým 

oslavám. Přesně před sto lety vstoupil v platnost  zákon č. 430 o veřejných 

knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. Zákon zavedl povinnost 

zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích a také povinnost 

zakládat samostatné menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová 

oddělení v místech, kde žilo obyvatelstvo jiných národů. Díky tomuto 

zákonu má Česká republika v současnosti nejhustší síň veřejných knihoven 

na světě. 

Hlavní oslavy proběhly na podzim v říjnovém Týdnu knihoven, které 

vyvrcholily v sobotu 5. října Velkým knihovnickým jarmarkem za účasti 

starosty města pana Romana Kroužeckého. Součástí programu byla 

prezentace nové 3D tiskárny a výstava k dějinám neratovické knihovny.

1. Knihovna v roce 2019
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Knihovní fond k 31. 12. 2019:

Celkem 54 448 knihovních jednotek, z toho:

 15 890 naučné literatury 

 37 940 beletrie

      485 zvukové knihy

      132 deskové hry

Přírůstky do fondu za rok 2019: 5 116 knihovních jednotek

    Úbytky fondu k 31. 12. 2019: 7 069 knihovních jednotek

Čtenáři:

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2019: 1 783

   z toho čtenáři do 15 let: 496

 tj. 27,82 % z celkového počtu

Celkový počet návštěvníků knihovny

(fyzické návštěvy)         25 616

Výpůjčky:

Celkem 55 261

Počet vypůjčených knih 49 958

Počet vypůjčených periodik     3 972 

Počet vypůjčených audioknih      828

Počet vypůjčených jiných dokumentů      503

Meziknihovní výpůjční služba:

požadavků celkem/kladně vyřízených    39/39

požadavků z jiných knihoven/kladně vyřízených 1/1

Elektronické služby:

Počet vstupů do elektronického katalogu 24 104

Počet e-výpůjček      437

On-line informační služby (dotazy)      374

2. Statistický průvodce knihovnou
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3. Knihovna v grafech
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Gabriela Koukalová: Jiná

Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

Cecilia Sternberg: Cesta

Lucie Jandová: Temné matky a jejich dcery

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Jaroslav Kmenta: Boss Babiš

Leslie Kaminoff: Jóga - anatomie

Jakub Szántó: Za oponou války

Janina Černá: Cukrfree

Eva Mozes Kor: Děti, keré přežily Mengeleho

Cheryl R. Carter: Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Daniel Dočekal: Dítě v síti

Tomáš Čechtický: Géniové bez potlesku

Radkin Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření

Maheshwarananda: Jóga proti bolestem v zádech

Patrik Hartl: Nejlepší víkend

Hana Mornštajnová: Hana

Radka Třeštíková: Veselí

Robert Bryndza: Do posledního dechu

Radka Třeštíková: Bábovky

Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí

Jo Nesbø: Policie

Jo Nesbø: Žízeň

Evžen Boček: Poslední aristokratka

Alena Mornštajnová: Tiché roky

Vlastimil Vondruška: Husitská epopej VII

Robert Bryndza: Chladnokrevně

Robert Bryndza: Dívka v ledu

Barbora Štastná: Dobrá tak akorát

4. Bestsellery roku 2019 - dospělí

Naučná pro dospělé Beletrie pro dospělé
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Minecraft. Stavitelská příručka 

Ovládni svět Minecraftu

Stephen O'Brien: Dostaň se na vyšší level v Minecraftu

Stephanie Milton: Minecraft - bojová příručka 

Adèle Ciboul: Pět smyslů

Megan Miller: Tajné triky pro Minecrafťáky

Angela Weinhold: Les

Ester Stará: Povíš mi to?

Katie Daynes: Čas

Valérie Guidoux: Čtyři roční období

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 9. díl

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 6. díl

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 10. díl

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 12. díl

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 1. díl

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky, 13. díl

J. K. Rowling: Harry Potter a kámen mudrců

Ivona Březinová: Danda má hlad

Kid Cube: Deník malého Minecrafťáka

Raina Telgemeier: Úsměv

5. Bestsellery roku 2019 - děti

Naučná pro děti Beletrie pro děti
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178 vzdělávacích akcí (z toho 8 v oblasti informačních a komunikačních 

dovedností) navštívilo 2 839 návštěvníků

131 kulturních akcí, jejichž pořadatelem byla knihovna, které navštívilo 

1 783 návštěvníků

Oddělení pro dospělé:

Kulturní a vzdělávací akce v roce 2019 (výběr):

21. 01. Vzpomínka na Jana Palacha

25. 01. Po stopách zmizelých - lampionový průvod

28. 01. Z Prokletých hor do Albánie - přednáška P. Bičíkové

06. 02. Povídání o čaji aneb Jak se čaj dostal do Evropy

11. 02. Čína - cestovatelské přednáška P. Chluma a P. Kvardy

11. 03. Vodní svět jižní Brazilie - přednáška S. Ryvolové

21. 03. Okupace 1939 - přednáška J. Rokoského

11. 04. Od vědy k mikrofonu - beseda s Václavem Větvičkou

17. 04. Beseda o čokoládě s degustací čokolád Jordi´s

02. 05. Japonsko zevnitř - přednáška O. Landy 

13. 05. Poúnorový exil - přednáška M. Nekoly

20. 05. Biologické hodiny, tajemství zdraví - přednáška J. Mandžukové

23. 05. Mariánské barokní sloupy Mělnicka - přednáška V. Kovaříka

12. 06. Cestování po Maroku s batohem - přednáška Š. Píchy

19. 09. Nový Zéland - dva roky v zemi Aotearoa - přednáška P. Nazarova

30. 09. Bylinky jako lék pro vás i vaši zahradu - přednáška R. Pavely

02. 10. Předchod Kavkazu - přednáška V. Hlaváčkové

07. 10. Vlastivědná vycházka do Lobkovic 

14. 10. Putování ostrovem Srí Lanka - přednáška P. Chluma a P. Kvardy

04. 11. Černobyl - promítání T. Kubeše

06. 11. Vejdi, poutníče - křest knihy O. Faktora

13. 11. Sebepoznávání - přednáška Ch. Benátské

21. 11. Etruskové - přednáška M. Trefného

02. 12. Světové skautské Jamboree - beseda Z. Houškové

6. Knihovna = vzdělávací a kulturní instituce

V roce 2019 se v knihovně uskutečnilo 321 akcí:
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Fotografie z akcí
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14. 01. Čajové domečky

04. 02. Podmalba na sklo

25. 03. Květiny z krepového papíru

15. 04. Velikonoční tvoření - vizovické pečivo a velikonoční věnce

06. 05. Tvoříme dárky k Svátku matek - papírové tulipány

            a přáníčka

10. 06. Potisk triček

16. 09. Zdobení květináčů

21. 10. Lampiony

22. 10. Dekorování porcelánu

19. 11. Tvořivá dílna - 3D tisk vykrajovátka na vánoční cukroví

28. 11. Adventní svícny

16. 12. Vánoční Ježíšek s vůní levandule

7. Tvořivé dílny
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8. Knihovna dětem a mládeži
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22. 01. Beseda s Lubošem Pavlem  

26. 03. Beseda s Markem Kerlesem 

23. 04. Čeští cestovatelé: známé i neznámé příběhy dobrodružných výprav - beseda s autorkou Janou Jůzlovou

14. 05. Komiksový workshop s Danielem Vydrou

Čtenářské dílny a zážitkové čtení pro školy:

10. 01. Zážitkové čtení s knihou Danda má hlad, 3. D  ZŠ Neratovice

24. 01. Zážitkové čtení s knihou Danda má hlad. 1. D ZŠ Neratovice

31. 01. Zážitkové čtení s knihou Danda má hlad. 1. C ZŠ Neratovice

15. 02. Zážitkové čtení s knihou Danda má hlad. 1. B ZŠ Neratovice

21. 02. Zážitkové čtení s knihou Kluk a pes. 3. B  ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

22. 02. Zážitkové čtení s knihou Kluk a pes. 2. D ZŠ Neratovice

08. 03. Zážitkové čtení s knihou Danda má hlad. 1. tř. ZŠ Libiš

09. 04. Zážitkové čtení s knihou Skříp, škráb, píp a žbluňk. MŠ Kropáčova Vrutice

03. 05. Zážitkové čtení s knihou Kluk a pes. 3.  tř. ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

25. 10. Zážitkové čtení s knihou Ptáček a lev. LMŠ Dubínek

15. 11. Zážitkové čtení s knihou Kluk a pes. 3. D  ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

8.1 Literární besedy a čtenářské dílny

Besedy a workshopy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury:
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23. 01. Dobrodružná literatura. 3. tř. ZŠ Libiš

25. 01. Děti a dětské příběhy. 2. tř. ZŠ Libiš

05. 02. Pověsti, báje a legendy. 3. B ZŠ Neratovice

13. 02. Detektivky. 4. B ZŠ Neratovice

14. 02. Zvířata. 2. tř. ZŠ Libiš

06. 03. Poprvé do knihovny. Lesní školka Měšice

06. 03. Poprvé do knihovny. MŠ Sluníčko Neratovice

07. 03. Čtyři roční období. MŠ Kropáčova Vrutice

14. 03. Bajky. 4. tř. ZŠ Libiš

03. 04. Poprvé do knihovny. MŠ Čtyřlístek Neratovice

03. 04. Bajky. Družina ZŠ Neratovice

09. 04. Poprvé do knihovny. 2. a 3. tř. ZŠ Všetaty

10. 04. Poprvé do knihovny. MŠ Mratín

11. 04. Velikonoce. 2. D ZŠ Neratovice

06. 04. Zábavná chemie. Kvinta A Gymnázium F. Palackého

12. 06. Josef Lada. 3. tř. ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

08. 09. Lekce informační gramotnosti. 1. ročník SOŠ Neratovice 

27. 09. Co si lidé vyprávěli. 3. B ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

08. 10. Co si lidé vyprávěli. 4. B ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

10. 10. Jazyková rozcvička. MŠ Zlonín

11. 10. Poprvé do knihovny. 1.D ZŠ Neratovice

15. 10. V rytmu poezie. 4. D ZŠ Neratovice

22. 10. Literární workshop Světoví Češi. 5. C ZŠ Neratovice

24. 10. Komiks. 4. A ZŠ Neratovice

31. 10. Co si lidé vyprávěli. 3. tř. ZŠ Obříství

05. 11. Poprvé do knihovny. MŠ Všetaty

07. 11. Poprvé do knihovny. 1. B ZŠ Špitálská Praha 9

13. 11. Internetová bezpečnost. 4. B. ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

20. 11. Poprvé do knihovny. MŠ Kojetice

20. 11. Internetová bezpečnost. 3. E ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

26. 11. Čtyři roční období. MŠ Čtyřlístek Neratovice

28. 11. Vánoce. 2. C ZŠ Neratovice

03. 12. Vánoce. 3. tř. ZŠ Obříství

11. 12. Komiks. 3. E ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

8.2 Vzdělávací akce pro školy (výběr)

http://www.knihovnaneratovice.cz/


www.knihovnaneratovice.cz14

31. 01. - 01. 02. Pololetní prázdniny v knihovně

Jarní prázdniny v knihovně:

   25. 02. Bezpečně s Policií ČR, návštěva krytu

   26. 02. Minecraftění

   27. 02. Zimní tvoření

   28. 02. Hudba a tanec

   01. 03. Deskohraní

29. 03. Noc s Andersenem

23. 05. Dinosauři v knihovně

05. 06. Vyhlášení výsledků soutěže Lovci perel

27. 06. Rozloučení se školním rokem 

Podzimní prázdniny v knihovně:

    29. 10. Minecraftění

    30. 10. Procházka libišským revírem s myslivci

a pravidelné pořady Dopolední hrátky se slovy a řádky, Pohádkový 

čtvrtek, Počteníčko, Čtenářský klub, Učíme se učit.

8.3 V knihovně po škole není nuda
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Nocování v knihovně s Andersenem proběhlo z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 

a zúčastnilo se ho 27 dětí. Letošní ročník byl ve znamení dvou témat: Hans 

Christian Andersen známý-neznámý a 70. výročí založení nakladatelství Albatros.  

Tématem  Andersen známý-neznámý jsme si připomněli autorovy u nás zcela 

neznámé pohádky a jednu z nich „Poslední perla“ jsme si přečetli. 

Následoval kvíz na téma Neratovice, který prověřil znalosti dětí o jejich 

rodném městě. Poté děti vytvořily týmy, vyluštily doplňovačky a vydaly se ven, kde 

je čekala bojová hra a cesta ke Stromu republiky. Po návratu do knihovny si každý 

účastnik pomaloval malý kamínek a zároveň zanechal svoji malbu na velkém 

kameni, který byl později umístěn ke Stromu republiky vedle budova ZUŠ, jako 

připomínka Noci s Andersenem 2019. 

V další části večera jsme si povídali o nakladatelství Albatros, významném 

české nakladatelství dnes už nejen dětské literatury, pak děti hrály hru Kufr 

a secvičovaly a předváděly scénky z pohádek. 

S blížící se půlnocí se děti začaly ukládat ke spánku, čekala je pohádka na 

dobrou noc a o půlnoci večerka.

8.4 Noc s Andersenem
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Pod názvem Bookstart se ukrývá mezinárodně rozšířený projekt pro podporu 

čtenářství v rodině, u nás je známý a celostátně podporovaný pod českým názvem 

S knížkou do života. Jeho hlavním cílem je oslovit rodiče nejmenších dětí a zapojit je do 

aktivit vedoucích především k rozvoji řeči a myšlení již od narození. Vliv rodiny je v raném 

věku zásadní, neboť společná četba mj. rozvíjí jazyk, obohacuje slovní zásobu 

i představivost, zlepšuje soustředění i paměť a v neposlední řadě společné čtení utužuje 

vzájemné pouto mezi dospělým a dítětem a posiluje tak jeho sebevědomí.

Do projektu Bookstart je zapojena i Městská knihovna Neratovice, která několikrát 

v roce pořádá společná setkání rodičů s dětmi do 3 let.

Od března 2019 jsme rozšířili fond knihovny o tzv. lekotéku, což jsou didaktické 

hračky a hry pro miminka, batolata a předškoláky.

8.5 S knížkou do života, aneb... 
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V roce 2019 se knihovnice účastnily slavnostního Vítání občánků, na kterém 

měly příležitost osobně představit projekt S knížkou do života rodičům a možnost 

předat jim kufřík s dárky, propagačními materiály, pozvánkou do knihovny i poukaz 

na bezplatný čtenářský průkaz pro děti do 6 let. 

V roce 2019 se pak v rámci projektu S knížkou do života 

konalo v knihovně 5 setkání rodičů s dětmi:

19. 2. Knihovna se představuje + hrátky s miminky (povídání o knížkách 

a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení).

16. 4. Setkání s relaxační arteterapií (zaměřeno na zvuky) + nabídka knížek pro děti, 

metodika čtení.

18. 6. Knihovna se představuje + hrátky s miminky (povídání o knížkách 

a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení).

24. 9. Setkání s relaxační arteterapií (barvy) pro rodiče s dětmi + nabídka knížek 

pro děti, metodika čtení.

19.11. Knihovna se představuje + hrátky s miminky (povídání o knížkách 

a s knížkami pro děti, metodika čtení, rytmická a pohybová cvičení).

8.6 Vítali jsme nové občánky
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V období leden - červen probíhal projekt Už jsem čtenář školního 

roku 2018/2019, do kterého se zapojilo 5 tříd prvňáčků ze ZŠ Neratovice 

(1.A, 1.B, 1.C, 1.D) a ZŠ Libiš. Knihovna pro prvňáčky uspořádala celkem 

15 setkání v knihovně, např. zážitkové čtení s knížkou Danda má hlad 

nebo setkání se spisovatelem Markem Kerlesem a jeho knihou Jak se O 

stalo králem.

Slavnostní pasování proběhlo 2. a 4. června 2019 v Malém sále 

Společenského domu za účasti pana starosty Romana Kroužeckého. 

V září 2019 začal s nový školním rokem další ročník projektu, 

do kterého se zapojilo již šest tříd (čtyři třídy ze ZŠ Neratovice a dvě 

třídy ze ZŠ Libiš).

8.7 Projekt „Už jsem čtenář“
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Ve školním roce 2018/2019 se do soutěže zapojilo 151 dětí, které 

přečetly 1 543 knih.

Slavnostní vyhlášení nejlepších lovců perel proběhlo 5. června 

v Jazz klubu Společenského domu a jako odměnu pro všechny 

účastníky knihovna pro děti zajistila vystoupení kouzelníka.

8.8 Lovci perel v knihovně opět lovili
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Dopolední hrátky jsou pravidelný program pro rodiče s batolaty ve 

věku od 1,5 do 3 let, který probíhá v neratovické knihovně jednou týdně 

vždy v pondělí dopoledne již čtvrtým rokem. V roce 2019 se uskutečnilo 

34 setkání a program metodicky a obsahově navazuje na projekt 

S knížkou do života.

Zážitkové čtení s malým tvořením pro předškolní děti se koná 

jednou měsíčně. V roce 2019 se konalo 10 setkání, např. s Chrochtíkem 

a Kvikalkou, Hrůzostrašnými pohádkami J. Žáčka, s knížkou Já nejsem 

tvoje maminka, O čertovi ad.

8.9 Podporujeme a rozvíjíme vztah dětí ke knihám       
      a literatuře od útlého věku

Dopolední hrátky Pohádkový čtvrtek

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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Čtení pro prvňáčky (od září Počteníčko) je literární program určený 

pro začínající čtenáře ve věku 5-8 let. Koná se jednou za 14 dní v 

pondělí. V roce 2019 se uskutečnilo celkem sedmnáctkrát, např. s 

knížkami Pohádka o Bruncvíkovi, Šedík a Bubi, Teta to plete, 

Dobrodružství pavouka Čendy aj.

V roce 2019 se uskutečnilo 13 setkání Čtenářského klubu 

určeného hlavně dětem, pro které je čtení koníčkem.  Kromě čtení 

a povídání o knihách knihovnice s dětmi hrála různé čtenářské hry, 

povídala si s nimi o knize Terezy Říčanové Obrazy světa, děti tvořily 

dárky vánoční, velikonoční, valentýnské, k Svátku matek.

8.10 Inspirativní setkání s knihou pro mladší školní děti

Čtení pro prvňáčky - Počteníčko Čtenářský klub

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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Na jaře 2019 si v knihovně mohli zájemci zahrát nebo se naučit hrát 

šachy s panem Utratilem, v prosinci paní Belkovská učila paličkovat.

Dobrovolnice doučovaly češtinu a matematiku

Na podzim 2019 jsme pro děti z 1. stupně základní školy zajistili 

možnost bezplatného doučování českého jazyka a matematiky. Nabídku 

bezplatného doučování ze strany dobrovolníků vnímáme mj. jako 

posilování komunitní role knihovny.

9. Dobrovolníci v knihovně

Hráli jsme šachy a paličkovali V Týdnu knihoven v úterý 1. října se v knihovně 
konalo přátelské setkání se všemi dobrovolníky, 
kteří knihovně nezištně pomáhali.

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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V roce 2019 se uskutečnily 4 cykly přednášek Virtuální univerzity 3. 

věku. Navštěvovalo je 41 studentů, mnozí absolvovali dva a více kurzů.

 Nejúspěšnějším kurzem v roce 2019 byly České dějiny II., na které 

se zapsalo 31 studentů. Rozdíly v návštěvnosti kurzů však byly malé, 

protože na ,,nejméně úspěšný kurz“ Křesťanská ikonografie a hagiografie 

se zapsalo 22 studentů a sotva jsme se vešli do přednáškové místnosti. 

Kromě přednášek proběhly také dvě promoce v Praze v aule České 

zemědělské univerzity. Již 13 studentů obdrželo osvědčení o absolutoriu, 

ale přesto pokračují v dalším studiu. 

21. května jsme podnikli výlet za památkami do Litoměřic s 18 

studenty, městem nás provedl průvodce z místního infocentra.

10. Knihovna jako místo přátelské seniorům

Virtuální univerzita třetího věku

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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V pátek 25. ledna městem již počtvrté prošel lampionový  průvod 

k uctění památky obětí holokaustu. U každého kamene zmizelých jsme 

zapálili svíčku.

Ve středu 6. listopadu se v knihovně konal křest dlouho 

očekávané knihy o  kostele sv. Jakuba Většího v Libiši. Knihu a její 

obsah představil sám autor Ondřej Faktor. Posluchače seznámil s 

historií kostela a fresek v něm. Knize poté požehnal farář  Peter Kováč z 

farnosti Neratovice.

11. Podporujeme regionální historii

Po stopách zmizelých Křest knihy „Vejdi, poutníče“

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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Historicky první neratovický knihovnický jarmark se uskutečnil 

v sobotu 13. dubna 2019 v parku u knihovny naproti Finančnímu úřadu 

a nabídl burzu vyřazených knih, venkovní hry pro děti, ukázku 

knihovnických aktivit pro nejmenších dětí, košíkáře Petra Král, libišské 

včelaře...

V sobotu 5. října 2019 se v knihovně a ve vestibulu 

Společenského domu konal druhý Knihovnický jarmark u příležitosti 

100. výročí od vydání knihovnického zákona (1919) a založení knihovny 

v Neratovicích. Kromě výstavy k dějinám knihovny, burzy knih, 

knihařské dílny, soutěže pro děti a exkurze do zákulisí knihovny jsme 

návštěvníkům nabídli i workshop 3D tisku na nové tiskárně, kterou 

knihovna zakoupila pro potřeby digitálního vzdělávání.

12. Slavili jsme 100 let knihovny a knihovnictví

Jarní knihovnický jarmark Podzimní knihovnický jarmark, 
aneb Slavili jsme 100 let knihovny

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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V knihovně v roce 2019 pracovalo 9 pracovníků (celkem 7 úvazků), 

dále jsme využívali práce brigádníků, zejména na správu fondu, ale 

i pomoci dobrovolníků. 

Aby knihovníci mohli poskytovat služby vysoké kvality, musí 

se neustále vzdělávat, např. v moderních technologiích, v metodice 

čtenářských  dovedností nebo kritického myšlení: 

20. 3. konference Současnost literatury pro děti a mládež, Liberec

23. 5. seminář Problematika handicapů v knihovnách, Brno

13. 6. Valná hromada SKIP, Praha

25. 6. exkurze do Knihovny J. Marka, Turnov

11. 9. konference Knihovny sočasnosti, Olomouc

4. 11. workshop Zážitkové čtení, Kladno

2. 11. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020,  

         Praha 

22. 11. seminář Souborného katalogu ČR, Praha

13. Knihovníci se představují

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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Knihovna je dlouholetým členem profesní organizace SKIP, která 

nabízí metodickou podporu, širokou škálu vzdělávacích akcí a organizuje 

odborná knihovnická setkání. Vedoucí knihovny Helena Pinkerová a její 

zástupkyně Hana Tůmová působí v Regionálním výboru Středočeského 

SKIPu.

Souborný katalog ČR nám nejen poskytoval kvalitní bibliografické 

záznamy pro náš katalog, ale v roce 2019 se rovněž  úspěšně plnil 

bibliografickými záznamy z neratovické knihovny.

14. Nejsme v tom sami

http://www.knihovnaneratovice.cz/
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