Poděkování Radě Města Sedlčany, mediálním partnerům a všem, kteří pomohli

Pokud pro vás někdo něco udělá, sluší se poděkovat. To se snažíme našim ratolestem vštěpovat již od útlého věku. Já osobně děkuji moc ráda a zvláště v takovémto případě mne to opravdu těší. 
Na začátku loňského roku vznikla myšlenka uspořádat v naší městské knihovně dlouhodobou soutěž na podporu čtenářství. Soutěž dostala název Čtenářská liga, má hodně sportovně nastavená pravidla a jejím garantem se stal člen městské rady Ing. Martin Havel.
Děti soutěžily s velikým zaujetím a tak, kromě rozhodnutí v soutěži pokračovat v dalším školním roce, vznikl i nápad sehrát fotbalový zápas.
17. 9. 2005 se tedy na hřišti Taverny konal fotbálek, při kterém proti sobě hrály sedlčanské děti a tým spisovatelů doplněný o ilustrátory a redaktory. Byla to veliká legrace, jak jste se mohli dočíst v Sedlčanském kraji a v Příbramském deníku. Na závěr bylo rozhodnuto, že se v příštím roce na Taverny opět sejdeme.
Není zvykem v krajích českých, ba ani v moravských a dalších, aby knihovny pořádaly podobná utkání. O to více se neobejdeme bez pomoci. Vždyť my ani pořádně neznáme fotbalová pravidla! Dovolte mi, abych tedy závěrem poděkovala všem, kteří nám pomohli. Záštitu nad fotbalovým utkáním převzala Rada Města Sedlčany v čele se starostou Ing. Jiřím Burianem. Mediálně nás podpořili Sedlčanský kraj, Příbramský deník a Dětská tisková agentura. Celé utkání, včetně karaoke, při kterém si oba týmy zazpívaly, naprosto nezištně a perfektně ozvučil Sláva Bloch. Zápas odmoderovala a slavnostní výkop provedla Mgr. Zlata Houšková. Pískal a pravidla se snažil dodržovat Ing. Martin Havel a mnohdy to opravdu neměl lehké. O potravu, nápoje a hřiště se skvěle postarali manželé Řehákovi. A protože jsme si opravdu nebyli jisti, jak celá věc dopadne, pozvali jsme si i zdravotnickou službu v podobě půvabných studentek 1. lékařské fakulty UK Katku a Evu. Nutno podotknout, že obě děvčata nezvládla nápor nervů a ke konci první půlky doslova vtrhla na hřiště, aby pomohla našim dětem. Poděkování samozřejmě patří i oběma týmům, že sebraly odvahu a divákům, kteří přišli i v poměrně chladném a nejistém počasí. Na závěr jsem si nechala všechny kolegyně – knihovnice, které do celé soutěže i do organizování fotbalu šly s plným nasazením. Ještě jednou – díky všem !
Blanka Tauberová, vedoucí knihovny




