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Knihovníci
na radnici
ZPRÁVY VČASNÉ aneb CO SE DĚJE V KRÁSNĚ
Vážení a milí čtenáři,
sněženky se zatím protahují pod sněhovou peřinou a už se chystají
vykouknout na svět a přivítat jaro, ale my všichni už víme, že jaro je zase tady.
Už to ráno vykřikují ptáci na zasněžených větvích. V knihovně se čtenáři
více usmívají, jsou sdílnější, navzájem si sdělují, jak viděli pukat ledy
na Bečvě, co kde začíná rašit a taky jaká knížka je zaujala či jim zpestřila
letošní dlouhou zimu. A už si vybírají knížky, které budou číst na lavičce
pod prvními jarními paprsky. Je čas nového života, čas mláďátek. I široká
knihovnická rodina nezůstala pozadu a uvítala jaro mláďátky - v předjaří
naše knihovnická jorkšírka Jenny přivedla na svět dvě psí holčičky a
jednoho kluka jako buka. Příjemný čas velikonoční a příjemné chvíle s kniHou.
Vaše knihovna
P.S. Chcete si užívat jaro? Přežijte zimu!
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Z A ČTE NÁŘSKO U VĚRNOS T ČTENÁŘSKÁ RENTA
Pan Josef
Kubáň
z Hrachovce
začal chodit
do městské
knihovny jako
desetiletý
chlapec. Teď
je mu padesát
pět let a do
knihovny
chodí stále.
Už celých 45 let.
V závěru roku 2004 donesl do
knihovny svůj čtenářský průkaz z roku
1960. Takový dokument je téměř rarita,
a proto se knihovna rozhodla takovou
čtenářskou věrnost odměnit.
Pan Kubáň získal Čtenářskou
rentu - čtenářský průkaz zdarma na
celý život. Náš věrný čtenář čte hodně
a rád a velmi si pochvaluje služby
knihovny a především příjemné prostředí
v čítárně.
Přejeme mu hodně příjemných
čtenářských dobrodružství a zážitků.

TIPY NA ZAJÍMAVÉ KNIHY
André Maurois: Umění milovat,
pracovat, řídit a stárnout
Autor se v tomto uceleném souboru esejů
zamýšlí nad lidským chováním a
směřováním. Jako zkušený znalec života
radí, jak si osvojit umění myslet, milovat,
pracovat, řídit a stárnout, ví, jak naplnit
touhu, jak odpočívat, jak vybrat vedoucí
osobnost, jak se důstojně vyrovnat
s nemocí i smrtí.
Jay Mulvaney: Diana & Jackie panny, matky, mýty
Životy obou žen byly již dopodrobna
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rozpitvány, ale ještě nikdy je nikdo
nesrovnal navzájem. Teprve když se do
této pozoruhodné studie začteme,
užasneme, kolik neuvěřitelných
podrobností se vynoří.
Miroslav Mareš, Josef Smolík, Marek
Suchánek: Fotbaloví chuligáni
Tři mladí odborníci nabízí českému
čtenáři komplexnější shrnutí výzkumu
fotbalového chuligánství. Kniha je
vhodná jak pro laické zájemce o
fotbalové dění, tak i pro pedagogické
pracovníky, zaměstnance státní správy i
novinářskou obec.
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Pátek 1. dubna v 18,00 hod.
pro přihlášené děti
“Noc s Andersenem - Od Andersena ke
Shrekovi”
zábavný večer plný soutěží a
dobrodružství
Úterý 5. dubna v 18,00 hod.
Přednáška Mgr. Tomáše Baletky, PhD.,
autora knihy “PÁNI Z KRAVAŘ Z MORAVY AŽ NA KONEC SVĚTA”,
o panském rodu erbu zavinuté střely,
který zaujímal na Moravě ve 14.-15.
století klíčové a povětšinou i vůdčí
postavení
Úterý 12. dubna v 18,00 hod.
Beseda s ing. Jiřím Kovaříkem
“PŘÍRODA A LIDÉ NA KUBĚ”
(s dataprojekcí a promítáním diapozitivů)
Úterý 19. dubna v 18,00 hod.
Beseda s ing. Jaroslavem Pávkem
“PUTOVÁNÍ SEVERNÍ ČÍNOU A
TIBETEM” - pohořím Ťan-Šan, Kchun-
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Lun-Šan, Altyn-Šan, pouští Taklamakan,
Ujgurstánem a Tibetem
(s promítáním diapozitivů)
Úterý 26. dubna v 18,00 hod.
Přednáška Milana Gelnara
“VYUŽITÍ ASTROLOGIE V DENNÍM
ŽIVOTĚ”
Původ astrologie, příběhy z dějin. Z čeho
vychází astrologie a její principy. Co je to
horoskop, principy sestavení.
Pozor! Kdo se přihlásí předem a pošle
pomocí sms na tel. číslo: 731 128 800 svá
data nar. (jméno, datum, hodina a místo
nar.), získá na přednášce zdarma postavení
hvězd v době svého narození - natální
horoskop. Do něj pak bude moci při výkladu
nahlížet případně jej krátce konzultovat
s přednášejícím.
Úterý 3. května v 18,00 hod.
Beseda s Josefem Honzem a
ing. Martinem Vejmělkou
“NA KOLE PŘES ANDY”
hudebně-obrazový večer o cyklistické
výpravě do srdce Kordiller
s možností zakoupit knihu "Přes Andy za
sluncem Inků"
(s promítáním diapozitivů)
Úterý 10. května v 18,00 hod.
Přednáška ing. Jiřího Many, CSc.
“NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI
v ČR”
Úterý 17. května v 18,00 hod.
Beseda s Josefem Knápkem
“ŽIVOT JIŽNÍ ČÍNY”
(s dataprojekcí)
VÝSTAVY - vestibul knihovny
otevřeno po - so v době půjčování
5. 4. - 3. 5. Ing. Pavel Novosad - LIDÉ,
LIDIČKY…
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3. 5. - 31. 5. Josef Knápek - ŽIVOT JIŽNÍ
ČÍNY
MIMOŘÁDNĚ V ČÍTARNĚ!
4. 5. - 31. 5. výstava STOP - DOMÁCÍ
NÁSILÍ

SLUŽBY - VEŘEJNÝ INTERNET
Pro čtenáře a ostatní zájemce máme
k dispozici v hlavní budově na ulici
Masarykova 5 veřejných internetových
stanic. V dětském oddělení na ulici B.
Němcové (u Rajky) a v oddělení pro děti a
dospělé v pobočce při ZŠ Zdeňka Fibicha
celkem 3 stanice.Veřejný Internet je také v
místních knihovnách v Bynině, Hrachovci,
Krhové, Lhotě u Choryně, Podlesí a
Poličné. V letošním roce by na Internet
měla být připojena knihovna v Juřince.
A otevírací doba místních knihoven:
Bynina:
Po
16.30 - 18.00
Hrachovec:
Čt
15.30 - 18.00
Juřinka:
Po
15.00 - 18.00
Krhová:
Po, Pá 13.00 - 18.00
Lhota u Chor.: St
16.00 - 17.00
Podlesí:
Út, Pá 16.00 - 18.00
Poličná:
Po, Čt 12.30 - 16.30
VYMETENO ZPOD REGÁLŮ
Knihy v knihovně se pustily do učeného
sporu.
"Nejdůležitější je umět všechno
pojmenovat," pravila encyklopedie. "Jako
já."
"Nejdůležitější je poznat minulost," dal se
slyšet historický spis, "abychom se z ní
mohli poučit."
"Nejdůležitější jsou velké myšlenky," ozval
se filozofický traktát. "Velké myšlenky
pohánějí svět!"
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"Svět pohání láska," namítla knížka
milostné lyriky, "a já jsem plná lásky."
"Nejdůležitější je pevná víra," pronesla
přísně modlitební knížka. "Jenom ten, kdo
věří, bude spasen!"
"Jen se tak nenaparujte, laureáti," usmál se
slabikář. "Kde by jste byli, nebýt mne?"
Jiří Žáček: Učený spor

Z TVORBY MALÝCH ČTENÁŘŮ
Próza
Eliška Holmanová, 5. tř. ZŠ Lešná
Pohádková knihovna
Knihovna je tajemné místo hlavně v noci,
když oknem svítí měsíc a v knihovně nikdo
není. (Tedy skoro nikdo.)Hemží se to tam
s kř í t k y, k o u ze l n í ky a d a l š ím i
nadpřirozenými bytostmi a dějí se zde
neuvěřitelné věci.
P rincez ny z těch nejkrásnějšíc h
pohádkových knih tančí na pultě a princové
zápasí s draky pod stolem. Čarodějové a
kouzelníci se baví přehazováním listů knih.
Honzové leží na regálech a čekají na mámy,
které zatím peč ou buchty. Králové
přemýšlejí o všem, o čem se dá i o tom, co se
nedá.
Když pak do oken zazáří první sluneční
paprsky všichni všeho nechají a běží do
svých knih.
Když přijde do knihovny knihovník,
nezděsí se, naopak otře pult, zasune židle,
seřadí listy knih a zařadí je do regálů podle
abecedy. On ví, že tam v noci byly
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pohádkové bytosti, ale vůbec mu to nevadí.
Ví také, že pohádky patří do knihovny, a že
jsou pohádky neposedové, že ty nechtějí
nikdy do regálů, tak si je dá na pult vedle sebe
a začne půjčovat.
Večer knihovník zase vysune židli, dá
neposedné pohádky opět na zem, zhasne,
zamkne a ještě chvilku poslouchá za dveřmi.
Slyší jemňounce hrát hudbu na bále, křičet
draky, slyší smějící se čaroděje, jak přehazují
listy knih. Je spokojen, odchází domů a těší
se na další knihovnický den.
Je škoda, že všichni lidé (malí,velcí, ba i
chlupatí) nechodí do knihoven potěšit
knihovníka nebo knihy. Kdo tam nechodí, ať
se nediví, že v noci neuslyší cinkání
střevíčků půvabných princezen, ani křik
draků poražených v boji se statečnými
princi. Myslíte si, že kdybyste přečetli
krásnou knížku a zašli častěji do knihovny,
ž e b y s t e p a k v n o c i s l yš e l i t o
všechno, co se v knihovně děje? Já jsem
přesvědčena, že ano.

Přístí číslo mininovin vyjde v červnu!
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